SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-06

Miljö- och byggnämnden 2020-05-06
Ärenden:

Mbn § 44 Naturvårdspris ..........................................................................................................................3
Mbn § 45 Fullmakt att teckna personbiträdesavtal avseende kommunövergripande system .........4
Mbn § 46 Utnämnande av dataskyddsombud .......................................................................................6
Mbn § 47 Informationsärende – xxx infart mindre avvikelse .........................................7
Mbn § 48 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (vedbod/bastu) ...................................8
Mbn § 49 Beslut om fortsatt handläggning ......................................................................................... 10
Mbn § 50 Verksamhetsinformation ..................................................................................................... 11
Mbn § 51 Förhandsbesked för ändrad användning av flerbostadshus/affärsbyggnad (från
lokaler till lägenheter), fasadändring (fönster och panel) samt anläggande av parkeringsplatser 12
Mbn § 52 Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar, anläggande av vägar
samt pålning och bygglov för grundläggning av specialbostadshus för särskilt boende (SäBo) . 14
Mbn § 53 Dagvattenstrategi för Säters kommun ............................................................................... 16
Mbn § 54 Ekonomi och budgetuppföljning ....................................................................................... 18
Mbn § 55 Arbetsmiljö- och personalfrågor......................................................................................... 19
Mbn § 56 Kurser och inbjudningar ...................................................................................................... 20
Mbn § 57 Delegationsbeslut tiden 2020-03-21 – 2020-04-23 .......................................................... 21
Mbn § 58 Status överklagade beslut ..................................................................................................... 27

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2020-05-06

Sammanträdesdatum

Blad

1

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 08.30 – 12:05

Beslutande

Kristoffer Olerås, ordförande (C)
Christer Eriksson, (M) ej § 52 pga jäv
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Östen Stenberg (C)
Emma Sjöberg (V)
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Daniel Ericgörs (KD) ej § 52 pga jäv
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ekonom § 54
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Mbn § 44
Naturvårdspris
Beslut

Miljö och byggnämnden beslutar uppdra till förvaltningen och ordförande att ta fram
förslag på beslut för Naturvårdspris till kommande nämnd.
_____________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2020/0366

Fullmakt att teckna personbiträdesavtal avseende kommunövergripande system
Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i Säters kommun ger kommunstyrelsen
fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande
system som används av alla/merparten av personuppgiftsansvariga i organisationen Säters kommun.
2. I ovanstående biträdesavtal ska anges att kommunstyrelsen tecknar avtal för
kommunens nämnder/styrelse/bolag enligt fullmakt.
3. För att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska personuppgiftsansvariges
instruktioner biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet.
4. Varje tecknat avtal ska delges de personuppgiftsansvariga vid nästkommande
sammanträde.
_____________
Ärendebeskrivning
Säters kommun har IT-system som används av alla eller merparten av nämnder/styrelse och bolag hos Säters kommun. I dessa fall är det kommunstyrelseförvaltningen
som är ägare till systemen men respektive nämnd ansvarar för sin behandling av
personuppgifter i systemen. Som exempel kan nämnas ekonomisystem, dokumentoch ärendehanteringssystem, handläggningssystem, e-postsystem,
ordbehandlingssystem o.s.v.
För att underlätta hanteringen i att underteckna avtal föreslås att personuppgiftsansvariga i kommunen ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal samt att personuppgiftsansvariga utfärdar instruktioner
för att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget.
Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för fullmaktstagaren, d.v.s. kommunstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger fullmakten.
Villkor innan tecknande av avtalet
I samband med att personuppgiftsbiträdesavtalet upprättas och innan det
undertecknas, ska avtalet ha kommunicerats med varje personuppgiftsansvarig,
förslagsvis via dataskyddshandläggare. I samband med denna kommunikation kan
instruktioner till biträdet upprättas.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Sbn § 45
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter där den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska
kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i
dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas.
Detta regleras genom ett s.k personuppgiftsbiträdesavtal.
Instruktioner till biträdet
Enligt Dataskyddsförordningen får ett personuppgiftsbiträde endast behandla
personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige. Det innebär att utöver vad som regleras i avtal ska instruktioner upprättas till
biträdet som bestämmer om ex. överföring till tredje land får ske, hur loggning av
hantering av personuppgifter ska utföras, om och hur personuppgifterna ska
återlämnas eller raderas efter att avtalet upphör m m.
Dessa instruktioner kan bakas in i eller biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2020/0431

Utnämnande av dataskyddsombud
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att utnämna Josefin Andersson till
dataskyddsombud från 2020-08-01 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 organisationen 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
Johan Dahlin är tidigare utsedd av nämnden som dataskyddsombud. Johan Dahlin
slutar nu sin anställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsombud behöver
utses av Miljö- och byggnämnden.
Delges
Josefin Andersson
Kommunfullmäktige

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0887, Ecos 2019-387

Informationsärende – xxx infart mindre avvikelse
Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
_____________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2020/0176

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (vedbod/bastu)
Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 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 4 494 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
_____________
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2020-02-11
Situationsplan, ankomstdaterad 2020-02-11
Ärendebeskrivning
Ärendet avser en åtgärd som har utförts tidigare efter kommunens godkännande.
Bastun placerades på annans tomt och kommer nu att flyttas över till sökandens
mark, xxx. Bastun kommer att placeras närmare än 4,5 meter ifrån gränsen till
fastigheten xxx.
Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Skäl till beslut
Åtgärden får anses förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 2 kap. och 9 - 10
kap. plan- och bygglagen (2010:900). Av yttrandet som inlämnats muntligt till
byggkontoret har det inte framkommit sådana betydande olägenheter för
omgivningen eller ägaren till fastigheten xxx att det skulle motivera att ansökan
avslås.
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Mbn § 48
Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ägare till angränsande fastigheter har
bedömts vara berörda. Ägare till fastigheten xxx är negativ mot bastuns/ ved-bodens
placering. Huvudskälen för ståndpunkten är hävdade regeln om 4,5 meters avstånd
till tomtgränserna. Ägare till fastigheten xxx har vidare framfört hans missnöje med
kommunens tidigare hantering av ärendet med hänvisning till faktumet att bastuns
tidigare placering på annans tomt har godtagits av kommunen.
Miljö- och byggnämnden utgår dock ifrån bedömningen att åtgärden och bastuns nya
placering inte kommer att påverka grannen och dennes fastighet negativt.

•

•

•

Upplysningar
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 ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet.
Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 - Kontrollplan
Sändlista
Beslutet delges: Fastighetsägarna och berörd granne
Kopia på beslutet: Berörda sakägare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2019/0008

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 bygglovsärende / tillsynsärende på fastigheten xxx. Den beslutade byggsanktionsavgiften avser olovlig
uppsättning av garageport.
Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom område med områdesbestämmelser för Bispberg 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
Sändlista
Beslutet delges: sökande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsinformation
Förvaltningsplan GDPR – beslutad i ledningsgrupp
Kontroll av trängsel i restauranger, caféer och liknande.
Arkhyttan Bergeåfabriken
Läget på avloppsfronten
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Dnr: SBN2020/0296

Förhandsbesked för ändrad användning av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till lägenheter), fasadändring (fönster och panel) samt anläggande av parkeringsplatser
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. Byggnation och ombyggnationen ska i sin utformning anpassas till riksintressets värden och stor omsorg ägnas åt anpassning av eventuellt tillkommande byggnadsdelar till befintliga huskroppar och detaljutformning vad gäller panel, foder, fönster, takmaterial utformas på ett sådant
sätt att de anpassas till trästadens traditionella karaktär. Utformning av
byggnaden/ombyggnationen kommer att regleras i samband med bygglovsansökan. Byggnaden skall fortsatt vara anpassad till befintlig bebyggelse samt kulturmiljön och eventuella åtgärder ska ske i enlighet med
områdesbestämmelsen för Säters innerstad.
3. Avgiften för förhandsbeskedet är 6.926 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
_____________
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till lägenheter), fasadändring (fönster och panel) samt anläggande av parkeringsplatser på fastigheten Iris 1.
Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelse delområde 1 för Säters
innerstad ÖB 1584. Området är utpekat som riksintresse för
kulturmiljövård.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp. Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon.
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Mbn § 51
Inkomna yttranden
Ärendet har skickats på remiss till berörda sakägare, Länsstyrelsen och kulturmiljösakkunnig, Martin Åhren. Inga negativa yttrande har inkommit.
Länsstyrelsen och kulturmiljösakkunnig har påpekat att hänsyn ska tas till riksintressets värden samt vid byggnation och ombyggnation ska man anpassa utformningen till trästadens karaktär.
Skäl till beslut
Inom områdesbestämmelsen, stadsbebyggelsen innehåller en blandning av bostäder,
hantverkslokaler, butiker, kontor och allmänna byggnader som kyrka, rådhus, sockenstuga mm. Blandningen och småskaligheten i byggnader, storlek och omfattning av
verksamheter är utgångspunkten för bevarandet av Säter som trivsam och måttfull
småstad.
Delområde 1 innefattar det ursprungliga innerstadsområdet med gator och kvartersbildningar inom 1600-talsstadens rutnätsmönster. För delområde 1 är stadsbebyggelsens småskaliga karaktär och särdrag det viktigaste att säkerställa i framtida utveckling
av området. Inom detta område finns många byggnader från olika tidsåldrar som alla
berättar om varje tidsepoks byggnadskultur och uttrycksmedel.
Kvarteret iris består av två likformiga tomter. Fastigheterna är kringbyggda och har
varsin huvudbyggnad mot Rådhuset. Kvarteret har stort kulturhistoriskt intresse på
grund av sin karaktäristiska gårdsmiljö och gatubild.
Det finns inga hinder för positivt förhandsbesked.
Positivt förhandsbesked kan därför lämnas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen.
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: Sökanden och berörda fastighetsägare
Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: JN2020/0008

Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar,
anläggande av vägar samt pålning och bygglov för grundläggning av
specialbostadshus för särskilt boende (SäBo)
Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:

1. Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas
byggherrens förslag:
Namn: Gunnar Johansson, Projektledarbyrån
Adress: Kaserngården 4, 791 40 Falun
3. Avgiften för mark- och bygglovet är 72 908 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för mark- och bygglovsavgiften skickas separat.

_____________
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2020-04-22
Höjdsättningsplan, ankomstdaterad 2020-04-29
VA-plan (omläggning av dagvattenledning), ankomstdaterad 2020-04-29
VA-plan, ankomstdaterad 2020-04-29
Situationsplan, ankomstdaterad, 2020-03-23
APD-plan, ankomstdaterad 2020-05-04
Ärendebeskrivning
Ansökan gäller för marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar,
anläggande av vägar samt pålning och bygglov för grundläggning för specialbostadshus för särskilt boende (SäBo) på fastigheten Säter 4:5 (del av).
Kontrollansvarig är Gunnar Johansson.
Tidigt tekniskt samråd ägde rum 2020-04-22.
Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Skäl till beslut
Åtgärden får anses förenlig med detaljplanen och uppfylla kraven i 2 kap. och 9 – 10
kap. plan- och bygglagen (2010;900).
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning Mbn § 52
Inkomna yttranden
Inga berörda sakägare har ansetts vara berörda då åtgärderna är förenliga med gällande detaljplan.
Upplysningar
-

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked
(enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.
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 vann laga kraft.
Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande.

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Sändlista
Beslutet delges: Sökande och berörda fastighetsägare.
Kopia av beslutet till: kontrollansvarig Gunnar Johansson.
Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare.
Jäv
Christer Eriksson (M), Daniel Ericgörs (KD) samt Andréas Mossberg, förvaltningschef anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: Ecos 2020-154

Dagvattenstrategi för Säters kommun
Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anta det bilagda förslaget till dagvattenstrategi för Säters
kommun.
_____________
Ärendebeskrivning
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från Miljö och
byggenheten, Planenheten, VA-enheten, Gatuenheten, Fastighetsenheten och
Säterbostäder AB. Arbetet har skett med stöd av konsultföretaget WSP och
huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyndighetens LOVA bidrag (lokala
vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är en av
kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En
dagvattenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin
stödjer flera delar av Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga.
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt
hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga,
ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses.
Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen
i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman.
Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i
planering och genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom
kommunen. Genom strategins formuleringar ska den kommunala organisationen ges
bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och långsiktigt robusta
lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett mål att höja
kunskapsnivån gällande dagvattenfrågor.
De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens
bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna.
Dagvattenstrategin ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de
krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer,
konsulter och väghållare.
För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom
komplettering med en rad stöddokument i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar,
checklistor och övriga handläggarstöd. Detta fördjupningsarbetet sker i
efterkommande processer.
Fortsättning
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Fortsättning Mbn § 53
Upplysningar
Dagvattenstrategin är ett förvaltningsövergripande dokument och ska därför även tas
av Samhällsbyggnadsnämnden.
Bilagor
Bilaga 1 - Dagvattenstrategi
Bilaga 2 – Förutsättningar och gällande ramverk
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Ekonomi och budgetuppföljning
Beslut
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad

18

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnämnden

2020-05-06

Sammanträdesdatum

Mbn § 55
Arbetsmiljö- och personalfrågor
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Kurser och inbjudningar
F-SBN2020/0254 Politikernas arbetsmiljöansvar och covid-19
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Mbn § 57
Delegationsbeslut tiden 2020-03-21 – 2020-04-23
Förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av 2020-05-06, § 57
Miljöärenden
Beslut mars
2020-015

Beslut gällande anmälan om anläggande av avloppsanordning för
BDT-avlopp

JS

2020-015

Tillstånd till avloppsanordning för
WC-avlopp

JS

2020-043

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2018-681

Ansökan om uppskov gällande förbud mot utsläpp av avloppsvatten.
Rättidsprövning.

JS

2020-086

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

RH

2018-213

Beslut angående enskilt avlopp
med förbud

HO

2018-096

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp (gemensamhetsanläggning för xxx 4:4 och
17:2)

JS

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

Beslut april
2020-072
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Fortsättning MBN § 57
2020-120

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

RH

2020-126

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

RH

2020-053

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-052

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp (gemsamhetsanläggning för xxx 6:4 och
Åkre 6:5)

RH

2018-136

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

JS

2020-133

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-132

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2019-216

Ansökan om undantag från renhållningsordningen

JS

2018-151

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

JS

2019-424

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2019-255

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

JS

2018-096

Ansökan om inrättande av avloppsanläggning (gemensamhetsanläggning för xxx 4:4 och 17:2).
Rättidsprövning.

JS
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Fortsättning MBN § 57
2020-101

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-095

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

JS

2020-027

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-051

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-094

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2018-009

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-103

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2020-102

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

RH

2018-150

Tillstånd till avloppsanordning för
WC- och BDT-avlopp

JS

SBN2019/1027

Tillbyggnad av fritidshus samt
strandskyddsdispens. Bygglov,
startbesked och strandskyddsdispens.

ABR

SBN2020/0090

Nybyggnad av transformatorstation (T781) samt strandskyddsdispens. Bygglov, startbesked och
strandskyddsdispens.

ABR

Byggärenden
Nya eller ändrade byggärenden
Beslut mars
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Fortsättning MBN § 57
SBN2020/0267

Nybyggnad av komplementbyggnad (kallförråd). Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2019/1024

Nybyggnad av komplementbyggnad (pergola). Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2018/0962

Nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad. Bygglov.

HJ

SBN2020/0043

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage) och inglasning av befintlig veranda samt strandskyddsdispens. Bygglov, startbesked och
strandskyddsdispens.

ABR

SBN2019/0981

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m. 202311-24. Tidsbegränsat bygglov och
startbesked.

ABR

SBN2020/0238

Utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av en balkong).
Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2020/0317

Utvändig ändring av enbostadshus.
Bygglov och startbesked.

HJ

JN2020/0005

Utvändig ändring (två nya fönster)
av byggnad för dagverksamhet.
Bygglov och startbesked.

HJ

SBN2020/0266

Nybyggnad av komplementbyggnad (förråd/friggebod) samt tillbyggnad av enbostadshus (altan) –
ej bygglovpliktiga åtgärder. Startbesked.

HJ

SBN2020/0307

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

ABR

Beslut april
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Fortsättning MBN § 57
SBN2020/0257

Ändring i konstruktion av bärande
delar i enbostadshus – ej bygglovpliktig åtgärd. Startbesked.

ABR

SBN2020/0256

Installation av eldstad/rökkanal,
rivning av uterum, utvändig ändring av enbostadshus (glasparti/skjutdörrar) – ej bygglovpliktiga åtgärder. Startbesked.

ABR

SBN2020/0280

Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad (bastu)

ABR

JN2020/0003

Nybyggnad av tält (Prästgärdsskolan). Bygglov och startbesked.

ABR

SBN2020/0356

Montering av garageport på komplementbyggnad (carport). Bygglov
och startbesked.

KO

SBN2019/0951

Misstanke om olovligt byggande.
Rättidsprövning.

ABR

Pågående byggärenden - separata startbesked
Beslut mars
SBN2019/0667

Tillbyggnad av industribyggnad

HJ

SBN2019/0712

Nybyggnad av fritidshus

HJ

SBN2019/0623

Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal

HJ

Beslut april
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Fortsättning MBN § 57
Pågående byggärenden - slutbesked
Beslut mars
SBN2019/0231

Nybyggnad av enbostadshus

HJ

SBN2019/0995

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

JN2018/0034

Rivning av högreservoar/vattentorn

ABR

SBN2020/0155

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

SBN2018/1208

Nybyggnad av komplementbyggnad (carport/hobbyrum) samt
strandskyddsdispens

ABR

SBN2020/0153

Utvändig ändring av komplementbyggnad (carport)

HJ

SBN2019/0540

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage)

HJ

SBN2019/0967

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

SBN2019/0190

Nybyggnad av komplementbyggnad (växthus)

ABR

SBN2020/0212

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

JN2018/0027

Ombyggnad av anläggning (återvinningscentral)

HJ

SBN2018/0501

Nybyggnad av enbostadshus och
garage samt installation av
eldstad/rökkanal

HJ

Beslut april

________________________
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Status överklagade beslut
•
•
•

•

•

Justerande sign

Skönvik 1:6 LSS: Länsstyrelsen Dalarnas län.
Länsstyrelsen avslår överklagan. Nämndens beslut fastställs
Skönvik 1:6 LSS: grannar överklagar Länsstyrelsens beslut.
Ärendet överlämnas till Mark- och miljödomstolen
xxx Nybyggnad av komplementbyggnad.
Länsstyrelsen Dalarnas län upphäver det överklagade beslutet
och avslår ansökan om bygglov.
Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen:
Förhandsbesked för ombyggnad av magasin till bostadshus, xxx –MÖD
beviljar prövningstillstånd.
xxx Länsstyrelsen Dalarna – Ansökan om uppskov med förbud att släppa
ut avloppsvatten från avloppsanläggning
Överklagan avslås. Förbudsdatumet kvarstår.
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