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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 78   Dnr: SBN2020/0373 
 
 
xxx – Nybyggnad av torn och teknikbod (TW0412B) 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig god-
tas byggherrens förslag: 
Namn:  xxx 
Adress:  xxx, xxx 

3. Avgiften för bygglovet är 18 754 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura för skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod fastigheten xxx.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyg-
gelse. 
 
Inkomna yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till Dala Airport, Länsstyrelsen, ägarna till angrän-
sande fastigheter samt Gatuenheten. Inga negativa yttranden har inkommit. Dala Air-
port har dock inkommit med ett yttrande där de ställde sig negativt till tornets höjd 
och föreslog en sänkning med 0.6 meter. Sänkningen kommer att ske enligt förslaget.  

 
Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 2 och 9–10 kap. 
plan- och bygglagen (2010:900).  

        
Upplysningar 

• Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  

• Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas (se bilaga 4) 
• 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/be-
skrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande. 

 
    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 78 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Yttrande Dala Airport 
Bilaga 4 – Kallelse till tekniskt samråd 

 
Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Kopia till: Kontrollansvarig: xxx, xxx, xxx 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 79   Dnr: SBN2018/0701 
 
 
xxx – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt strand-
skyddsdispens 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden besluta enligt följande: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den före-

slagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

2. Med stöd av 7 kap. 18 b-c § miljöbalken medger Miljö- och byggnämnden dispen-
sen från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken då särskilda skäl 
föreligger. 
 

3. Som tomtplats får endast den yta som byggnaden upptar på marken och 25 meter 
ifrån fritidshuset tas i anspråk. 

4. Avgiften för strandskyddsdispensen och förhandsbeskedet är 11 589 kronor (i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för skickas separat. 

Grund för dispens 
Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens: 
 
Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljö- och byggnämnden bedömer att 
dessa inte kommer att inskränkas ytterligare.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för ersättningsbyggnad/ fritidshus på 
fastigheten xxx. Befintliga byggnaden är idag placerad mellan fastigheten xxx samt 
xxx. Åtgärden medför att byggnaden rivs och att ett nytt i samma storlek uppförs i 
sin helhet på fastigheten 12:7. Åtgärden kräver strandskyddsdispens avser ärendet 
även strandskyddsdispens och undantag av byggnadsförbud enligt 7 kap. 15 § miljö-
balken. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt och utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp.  
Avloppsanläggningen kommer att hanteras i samband med prövningen från Miljöen-
heten när sökande lämnar in en anmälan för anläggandet av enskilt avlopp. 
Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon. I övrigt föreligger 
inga fornlämningar eller riksintressen på avsedda platsen.  
 
   Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 79 
 
Inkomna yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till Dala Elnät AB, till ägare till angränsande fastig-
heter samt till Miljöenheten. Inga negativa yttranden har inkommit. Miljöenheten har 
yttrat sig och bedömer att det finns begränsade möjligheter att anlägga någon form 
av avloppsanläggning inom fastigheten. Detta med hänvisning till hög skyddsnivå 
gällande hälsoskydd och kväve. Åtgärden kräver dock en särskild ansökan och pröv-
ning hos Miljöenheten. Dispensen från strandskyddet bedöms emellertid möjlig att 
bevilja för tänkta åtgärden.  

 
Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och 
bygglagens 2 och 9–10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Dispens från strand-
skyddet kan lämnas med stöd av 7 kap 18 c § punkten 1 miljöbalken.  

                 
       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 byggla-
gen (2010:900). 

• Länsstyrelsen har besvärsrätt varför beslutet måste vinna laga kraft (ca en månad från 
detta beslut) innan byggandet får påbörjas. 
 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 

 
Sändlista 
Beslutet delges: Sökanden 
Kopia på beslutet: Länsstyrelsen, Dalarnas Län 
Kungörelse av beslut till: Berörda sakägare 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Mbn § 80   Dnr: SBN2020/0290 
 
 
xxx  – Nybyggnad av gastankningsstation 

 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar delegera till ordförande att fatta beslut om bygglov 
när ärendet är komplett 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christer Eriksson (M) yrkar att ärendet ej ska delegeras till ordförande. 
Ordförande yrkar att ärendet ska delegeras till ordförande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om ärendet ska delegeras till ordförande mot om 
ärendet ej ska delegeras till ordförande, varvid han finner att ärendet ska  
delegeras till ordförande. 
Omröstning begärs och genomförs. 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning. 
Ja-röst till förvaltningens förslag till beslut att delegera till ordförande att besluta 
i ärendet när ärendet är komplett. 
Nej-röst till Christer Erikssons (M) förslag om att ej delegera till ordförande. 
 
Lisbeth Ander (S)  Ja 
Östen Stenberg (C)  Ja 
Daniel Ericgörs  Nej 
Christer Eriksson  Nej 
Kristoffer Olerås  Ja 
 
Med 3 ja- röster mot 2-nej röster har Miljö- och byggnämnden beslutat att dele-
gera beslut i ärendet till ordförande. 
 
Reservation 
Christer Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet att delegera till ordförande att 
bevilja bygglov för nybyggnad av gastankningsstation. Jag anser att beslutet stri-
der mot detaljplanen eftersom beteckning G BILSERVICE saknas inom kvar-
tersmark. Jag yrkar att reservationen skrivs in i protokollet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 81   Dnr: SBN2020/0440 
 
 
xxx  – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den före-

slagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 859 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastig-
heten xxx.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt och utanför strandskyddat område men 
inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp.  
Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon. I övrigt föreligger 
inga fornlämningar, riksintressen eller annat som skulle hindra nybyggnationen på 
avsedda platsen.  
 
Inkomna yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till Dala Elnät AB och till ägare till angränsande fastig-
heter. Inga negativa yttranden har inkommit.  
 
Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och 
bygglagens 2 och 9–10 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Det anses inte föreligga några skäl mot beviljande av positiv förhandsbesked.  

                 
       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 byggla-
gen(2010:900). 
 
    Fortsättning  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 81 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 

 
Sändlista 
Beslutet delges: Sökanden 
Kungörelse av beslut till: Berörda sakägare 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 82 Dnr: SBN2020/0588   
 
 
xxx – Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
 
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. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 859 kronor (i enlighet med taxa fastställd  
av kommunfullmäktige). Faktura för skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus på  
fastigheten xxx. En ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg har läm-
nats in. Denna åtgärd bedöms inte vara möjlig att genomföra idag. Sökande har dock 
informerat om att det finns förutsättningar för att anlägga en annan väg till fastig-
heten, utanför det strandskyddade område. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen  
bebyggelse. Fritidshuset är tänkt att placeras utanför strandskyddade del av  
fastigheten.  

 

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp.  

Det är av vikt att sökande i samband med framtida ansökan om anläggande av enskilt 
avloppsanläggning ser över alternativ lösning för anläggande av enskilt avloppsan-
läggning på ett sådant sätt att den inte placeras inom den strandskyddade del av  
fastigheten. Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon. I övrigt 
föreligger inga fornlämningar, riksintressen eller annat som skulle hindra nybyggnat-
ionen på avsedda platsen. 

 
Inkomna yttranden 

Ärendet har skickats på remiss till Dala Elnät AB, miljöenheten och till ägare till  
angränsande fastigheter. Inga negativa yttranden har inkommit. Avloppsanläggningen 
kommer att hanteras i samband med prövningen från Miljöenheten när sökande  
lämnar in en anmälan för anläggandet av enskilt avlopp. Möjligheter för sökta  
alternativet kommer i sådant fall att granskas i samband med anmälan. 
 
    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 82 
 
 
Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och 
bygglagens 2 och 9–10 kap. plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Det anses inte föreligga några skäl mot beviljande av positiv förhandsbesked.  

                 
       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 byggla-
gen(2010:900). 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 

 
Sändlista 
Beslutet delges: Sökanden 
Kungörelse av beslut till: Berörda sakägare 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 83   Dnr: SBN2020/0506 
 
 
xxx – Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal 
               
 
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:  xxx 
Adress:  xxx, xxx 

3. Avgiften för bygglovet och startbeskedet är 16 887 kronor (i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad och 
rökkanal på fastigheten Säter xxx. Fastigheten är tänkt att avstyckas.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen be-
byggelse. 
 
Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har be-
dömts vara berörda. Ägare till fattigheten xxx samt xxx har inkommit med syn-
punkter. Ägare till fattigheten xxx ställer sig negativ mot husets färg och ägare till fas-
tigheten xxx ifrågasätter leveransen av byggvaror till fastigheten.     

 
Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 kap. och 9 - 
10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Ett positivt förhandsbesked har meddelats 
den 18 december 2019. Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte föreligger nå-
gon laglig grund för nämnden att förelägga fastighetsägaren/sökande att ändra färgen 
på huset, då fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  
 
In- och utfarter till en fastighet är vidare bygglovsbefriade och ska därmed inte grans-
kas av nämnden om inte synnerliga skäl föreligger eller annat stadgas i en detaljplan. 
Mot denna bakgrund finner nämnden inga skäl att villkora beslutet.  

      
    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning Mbn § 83 
 
Upplysningar 

• Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked 
enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  

• Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd bifogas (se bilaga 4) 
• 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/be-
skrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande. 

 
 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Yttrande från fattigheten Säter 6:43 samt Säter 5:26 
Bilaga 4 – Kallelse till tekniskt samråd 

 
Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Kopia till: Kontrollansvarig: xxx, xxx, xxx 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 84     
 
 
Detaljplaner samråd 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Mellan 2020-06-22 och 2020-08-31 kommer två förslag till detaljplan att vara ute på 
samråd. Under den tiden har du möjlighet att ta del av detaljplanen och lämna dina 
synpunkter.  

1. Detaljplan för mötesspår i Mora By samt upphävande av del av detaljplan (bygg-
nadsplan) för del av Mora By 
 

2. Detaljplan för Präst Källa 
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Mbn § 85    Dnr: SBN2020/0564 
 
 
Detaljplan för Präst Källa 

 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen  
 
Yttrande 
Miljö- och byggnämnden ställer sig generellt bakom de beskrivningar, tankegångar 
och planer som finns i planhandlingarna. Några områden kan dock vara värda att 
kommentera: 

• Nämnden konstaterar att förhållandevis många kompletteringar ska tas fram till 
granskningsskedet. Detaljanpassning av exploateringen med placering av  
byggnader etc. blir av största vikt för att planens högt ställda intentioner kring 
naturmiljö, barnperspektiv, grön infrastruktur m.m. ska kunna förverkligas. 

• I och med att kommunens dagvattenstrategi nu är framtagen, är det rimligt att 
plantexten kompletteras med information om hur planförslaget förhåller sig till 
denna. 

• Det finns ett behov att se över alternativa tillfartsvägar till planområdet, samt  
trafiksäkerheten i de föreslagna trafiklösningarna. 

• Förtydliga punk b1 och b2 i plankartorna då dessa kan uppfattas att motverka 
varandra 

• Vilken faktor för beräkning av antalet parkeringar har använts? Om inte  
parkeringar räcker till vart ska de då parkera. 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden har fått förslag till detaljplan för Präst Källa för samråd. 
Detaljplanens syfte är i korthet att möjliggöra bygget av flerbostadshus för bostads-
rätter i området ”Präst Källa” norr om Korsnäbbsvägen/Domherrevägen på fastig-
heten Säter 4:5. 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Plankarta 
Bilaga 2- Planbeskrivning 
Bilaga 3- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Bilaga 4- Inbjudan samråd 
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen,  
Katarina Kobosko, Planarkitekt 
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Mbn § 86   Dnr: SBN2020/0568 
 
 
Detaljplan för mötesspår i Mora by samt upphävande av del av detalj-
plan (byggnadsplan) för del av Mora by 

 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna följande yttrande till Kommunstyrelsen.  
 

Yttrande 
Miljö- och byggnämnden har inget att invända mot att en del av byggnadsplan för del 
av Mora by (fastställd 13 januari 1951) upphävs. 

När det gäller förslaget till ny detaljplan ställer sig nämnden generellt bakom de be-
skrivningar, tankegångar och planer som finns i planhandlingarna. Några områden 
kan dock vara värda att kommentera: 

• Mora 8:49 ska enligt förslaget planläggas hantverks- och småindustriändamål (sid 
21), samtidigt som det (sid 23) sägs att ”den pågående markanvändningen bo-
stadsändamål kan fortgå”. Det är motsägelsefullt och skrivningen skulle behöva 
förtydligas med vad som menas. 

• Texterna om naturmiljö och friytor kan behöva några justeringar. Det kan bland 
annat vara lämpligt att de äldre tallar och lindar som nämns på sid 24 är samma 
träd som kan komma att omfattas av trädsäkringsåtgärder enligt sid 25. Istället 
för att på sid 28 skriva om faunadepå och insektshotell bör det sägas att slänterna 
kring tunneln med rätt utformning kan fungera som livsmiljö för vildbin och 
andra steklar. Faunadepåer är bra, men ska rimligen inte ligga i själva slänterna. 
Det är också rimligt att konstatera att skogen i Färdvägens förlängning (som  
enligt förslaget ska tas i anspråk som väg) är översiktligt naturvärdesinventerad 
och inte bedömts ha några mer specifika naturvärden. 

• Dagvattnet (sid 33-34) beskrivs i huvudsak som en kvittblivningsfråga. Något 
borde sägas om att kommunen har en antagen dagvattenstrategi och hur  
situationen i planområdet relaterar till denna. Frågan om rimliga säkerhetsåtgär-
der för att uppnå en vettig skyddsnivå för risker kopplade till olyckor med farligt 
gods m.m. hör förvisso huvudsakligen till Trafikverkets järnvägsplan. Likväl 
borde fråga bedömas och beskrivas ytterligare i granskningsskedet och detta 
borde i någon mån beskrivas. 

• Texten om farligt gods (sid 43) fokuserar enbart på skyddsavstånd för olika typer 
av bebyggelse. Detta är i sig viktigt, men borde inte ytterligare aspekter  
bedömas/beskrivas? 

• På sid 34 konstateras att inga fjärrvärmeledningar finns i Mora by. Detta  
stämmer, men det skulle vara intressant att veta om det i sig finns värme från  
industrierna som skulle vara intressant/möjlig att nyttja för uppvärmning.  
Påverkar den aktuella planen möjligheter till framtida utbyggnadsmöjligheter? 

• Vid bedömning av översvämningsrisk kring tunneln har angivits att  
dagvattenutredningen bör utgå från 20-årsregn. Är detta tillräckligt? 

    Fortsättning 
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Fortsättning Mbn § 86 
 
• För att få en säker skolväg för barn bör trafik med mopeder regleras längs gång 

och cykelvägen 
• Utreda parkeringslösning för både parkering för lämning av barn samt pendelpar-

kering och stationsyta.  
• u-område saknas är ledningsdragning löst på annat sätt? 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden har fått förslag till detaljplan för mötesspår i Mora by, samt upphä-
vande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by för samråd. Detaljplanens syfte 
är att genomföra de åtgärder Trafikverkets järnvägsprojekt ”Kapacitet- och hastig-
hetshöjande åtgärder på Dalabanan” medför – i korthet att förlänga mötesspår och i 
samband med detta bygga om Morbyvägens järnvägskorsning till en planskild gång- 
och cykeltunnel.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Plankarta Blad 1(2) 
Bilaga 2- Plankarta Blad 2(2) 
Bilaga 3- Planbeskrivning 
Bilaga 4- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Bilaga 5- Inbjudan samråd 
 
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen, 
Katarina Kobosko, Planarkitekt 
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Mbn § 87 Dnr: SBN2020/0574 
 
 
Registerförteckning GDPR Hero 

 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att  
upprätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som  
utförs i Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Kategorier av personer som  
berörs, benämns i registret. 
 
För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt  
registerutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig 
Säters kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgif-
ter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge 
behandlingen 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 sektor under den nämnd eller styrelse som är personupp-
giftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar 
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. 
 
Bilagor 
Registerförteckning GDPR Hero 
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Mbn § 88 Dnr: Ecos 2020-383 
 
 
Tillägg till delegationsordning för Miljö- och byggnämnden 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar anta följande tillägg. 
 
Ärendebeskrivning 
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 
juli 2020 och gäller året ut, med anledning av Covid-19. Tillsynsansvaret enligt den 
nya lagen har lagts på den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälso-
skyddsområdet 

 
Skäl till beslut 
Eftersom beslut enligt den nya lagen kan komma att behöva fattas snabbt efter bör 
nämnden fatta beslut om att delegera beslutanderätten i flera frågor.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Miljö- och byggenheten 
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Mbn § 89 Dnr: Ecos 2020-289  
 
 
Yttrande angående underrättelse inför beslut av överklagan på 
xxx 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna följande yttrande till Länsstyrelsen, Dalarna  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har gett Miljö- och byggnämnden tillfälle att yttra sig angående ”Över-
klagan av beslut om föreläggande med anledning av anmälan om miljöfarlig verksam-
het, xxx, Säters kommun” med Länsstyrelsens diarienummer 505-8984-2020. 
 
Miljö- och byggnämnden fattade den 2020-05-27 beslut om att förelägga xxx med 
försiktighetsmått med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet. Verksam-
heten ska mellanlagra massor och sortera jord. 
 
xxx ägare till fastigheten xxx, xxx ej fastighetsägare och xxx ägare till fastigheten xxx 
har överklagat MBN §59 2020. De båda överklagningarna yrkar om att verksamheten 
inte ska få bedrivas på xxx på grund av att verksamheten är en olägenhet för männi-
skors hälsa i avseende på buller och damning. 
 
Yttrande 
Nämnden vidhåller att verksamheten kommer att kunna bedrivas med de försiktig-
hetsmått nämnden förelagt verksamhetsutövaren MBN §59 2020.  
Om störningar uppstår kan tillsynsmyndigheten komma förelägga om ytterligare åt-
gärder. 
 
Bemötande överklagan från fastighetsägaren till xxx 
Damning - sortering av matjord och schaktmassor: 
Klaganden skriver att det finns en betydlig risk för att det kan förekomma höga hal-
ter av sten- och kvartsdamm i materialet som ska hanteras samt att det är hälsovåd-
ligt. Arbetsmiljöverket skriver att sten- och kvartsdamm före kommer i höga halter 
där man hanterar kvartshaltiga material tex brytning, krossning av sten, gjutning av 
kvartssand, sandblästring och stensättning. Det är kristallint kvarts i storlek upp till 
10 μm som sannolikt är mest skadliga för människor. Jordmassor kan också innehålla 
kvarts, men i jord binds små partiklar till bla biologiskt material. Ju mer biologiskt 
material och annat som binder de minsta partiklarna av kvarts desto mindre sprid-
ning av kvartsdamm i luften. Verksamhetsutövaren (VU) har i sin ansökan skrivit att 
bevattning ska ske för att minska dammbildning och att hänsyn till vindriktningen 
kommer att tas, vid jordsorteringen. Bedömningen har gjorts att risken är ringa för 
att det damm som bildas ska orsaka hälsoproblem för närboende. 
 
    Fortsättning 
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Fortsättning Mbn § 89 
 
 
xxx hävdar att det kommer att bli kraftig damning när verksamheten bedrivs trots att 
dambekämpning kommer att ske och att sortering sker när vindriktningen är från 
närboende - vad han grundar detta på framgår inte. 
MBN bedömer att föreslagna åtgärder för att minska damningen är tillräckliga.  
 
Buller 
Enligt bullerutredningen ska tabellen på sid 9 avläsas för bullernivå, dvs frifältsvärden 
vid fasad. Detta går att läsa på sid 5 i utredningen. De riktvärden som finns uppsatta 
för buller är frifältsvärden vid fasad. Detta har inte tagits i beaktande i överklagan 
utan enbart kartorna som har en för hög nivå vid huset pga. återreflektering. Buller-
utredning visar att riktvärden kan hållas vid bostäderna om föreslagna åtgärder vidtas. 
VU skriver i anmälan att sortering kommer att ske när vindriktningen är från de när-
boende, vilket även minskar bullret hos klaganden. 
Vatten 
Dagvatten som kan innehålla slam ska renas från slam innan det släpps till recipient.  
Vattentäkt 
Eftersom endast rena massor ska hanteras föreligger ringa föroreningsrisk för att 
vattnet i vattentäkten i xxx som är en grundvattentäkt belägen ca 5 km från verksam-
heten. 
Lukt 
MBN bedömer att det inte kommer att uppstå någon särskild lukt från verksamheten 
som ska beaktas. 
 
Bemötande överklagan från fastighetsägaren xxx 
Buller 
Klaganden skriver att i tabellen ”Ekvivalent ljudnivå vid enstaka bostadshus” på si-
dan 9 i bullerutredningen- vi har tolkat det som att det gäller tabellen ”Ekvivalent 
ljudnivå vid enskilda bostadshus”. 
Tolkningen som klaganden (xx) gör om att bullernivåerna kommer att vara 52-57 
dB(A) härrör förmodligen från att de tittat på bullerutbredningskartorna utan att läsa 
utredningens förklaring på sidan 5 hur värdena i ska tolkas. Utredningen redovisar 
värsta tänkbara scenarier, dvs att alla maskiner är i drift samtidigt. 
MBN anser att bullerutredningen visar att xx kan uppfylla bullerkraven om någon av 
de föreslagna åtgärderna vidtas. 
I bullerutredningen finns det tre olika alternativ, varav samtliga av alternativen upp-
fyller kraven gällande buller vid boningshusen. Det är därför upp till xx att välja det 
alternativ som kommer att användas.  
 
    Fortsättning 
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Fortsättning Mbn § 89 
 
 
Damning  
Klagande är oroad över att det kommer att uppstå kraftig damning och att man inte 
utrett vad dammet kan innehålla.  
Beträffande damning från verksamheten finns villkor att damm-bekämpning ska ske. 
xx har i sin anmälan beskrivit att hänsyn till vindriktning kommer att tas och att be-
vattning ska ske för att förhindra att olägenhet ska uppstå. xx är ansvarig för att vidta 
omedelbara åtgärder om det uppstår problem med damning.  
De massor som kommer att hanteras ska inte vara förorenade av metaller eller andra 
skadliga ämnen och därmed ska inte dammet innehålla några skadliga ämnen.  
 
Sammanfattningsvis 
Mbn bedömer att med de försiktighetsmått som företaget förelagts och det som före-
taget angett i sin anmälan är möjligt att bedriva den anmälda verksamheten.    
MBN skickade en remiss angående verksamhetens anmälan till de tre angränsande 
fastighetsägarna, varav två hade synpunkter och en svarade inte på remissen. Samtliga 
andra bostäder ligger 200 meter eller mer från den aktuella verksamheten och be-
döms därför inte bli berörda av verksamheten.  
 
Båda klagande har framfört att värdet på deras fastigheter kan komma att försämras 
påtagligt och att deras trivsel och hälsa kommer att påverkas negativt om verksam-
heten startar. Enligt den detaljplan som råder är området avsett för industriell verk-
samhet och att man vid köp av närliggande fastighet behöver ta med i beräkningen 
att det kan startas en verksamhet på industriområdet. Med i beräkningen bör man 
även ta att detta kan påverka värdet på den egna fastigheten.  
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Överklagan BG 
Bilaga 2- Bilagor Överklagan BG 
Bilaga 3- Överklagan RH 
 
Sändlista  
Beslutet delges: Länsstyrelsen dalarna, Rättsenheten  
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Mbn § 90 Dnr: Ecos 2020-260 
 
 
Yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan xxx 
 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna bilagt yttrande till Länsstyrelsen, Dalarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har gett Miljö- och byggnämnden tillfälle att yttra sig angående  
”Ansökan om tillstånd till djurhållning, Säters kommun” med Länsstyrelsens  
diarienummer 551-12897-2019. 
 
xxx har ansökt om utökning av mjölkproduktionen på samma plats som verksam-
heten bedrivs idag, på fastigheten, xxx och xxx och i befintligt företag. Ansökan om-
fattar tillstånd för totalt 678 djurenheter i verksamheten. Djurenheterna omfattar 
både mjölkkor (530 st) och rekryteringsdjur (522 st, kalvar under en månad räknas 
ej). Två nya djurstall kommer att byggas, ett för kalvar och ett för ungdjur och sinkor.  
 
Idag bedrivs viss djurhållning på xxx och det kommer att upphöra efter  
utbyggnaden. 
 
En ny gödselvårdsanläggning kommer att bygga på fastigheten xxx.  
Placeringen av satelitbrunnen är vald utifrån att minska transportavstånden mellan 
brunn och spridningsareal i samband med spridning. 
 

 
Bilagor 
Bilaga 1- Yttrande angående om tillstånd till djurhållning, Säters kommun 
Bilaga 2- Ansöknings handlingar 
 
Sändlista  
Beslutet delges: Länsstyrelsen Dalarna, Miljöprövningsdelegationen 
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Mbn § 91 Dnr: SBN2020/0757 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
xxx 
Information om klagomål utsläpp avloppsvatten 
VA-plan 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
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Mbn § 92   
 
 
Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
Rekrytering vikarierande bygglovshandläggare: vikariat 1 år 
Rekrytering miljöinspektör med fokus på enskilda avlopp. 
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Mbn § 93   
 
 
Kurser och inbjudningar 
 
Glokala Sverige 8 september 2020, Webbutbildning 
Sveriges miljökommuner, 14-15 oktober 2020, Stockholm 
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Mbn  § 94   
 
 
Redovisning av delegationsbeslut tiden 2020-06-01-2020-07-21 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som  
förtecknas i protokoll av 2020-08-19, § 94 
 
Miljöärenden 
 
Beslut juni    

2020-100  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

JS 

2020-216  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-211  Tillstånd för spridning av växt-
skyddsmedel inom yttre skyddsom-
råde för vattentäkt 

IJ 

2020-135  Tillstånd för yrkesmässig spridning 
av växtskyddsmedel 

IJ 

2020-193  Tillstånd för yrkesmässig spridning 
av växtskyddsmedel 

IJ 

2020-255  Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2019-387  Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om miljöfarlig verk-
samhet. 

IJ 

2018-180  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-161  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

JS 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 94 

 
2020-202  Beslut om registrering av livsme-

delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

UL 

2020-145  Anmälan för samråd för nedlägg-
ning av elkabel kring Bondhyttan 

SJ 

2020-175  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-173  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2019-372  Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om miljöfarlig verk-
samhet – krossning av berg 

IJ 

2020-065  Tillstånd för spridning av växt-
skyddsmedel på golfbana 

IJ 

2020-218  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-129  Föreläggande med anledning av an-
mälan enligt 9 kap. miljöbalken 

IJ 

2020-210  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-212  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

JS 

2020-048  Beslut om årlig kontrolltid för livs-
medelsanläggning samt beslut om 
avgift för riskklassbesök 

CRV 

2020-200  Föreläggande med anledning av an-
mälan om miljöfarlig verksamhet 

ÅM 

2020-285  Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2020-160  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 94 

 
2020-295  Anmälan om installation av värme-

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

RH 

2020-289  Rättidsprövning av överklagan av 
nämndbeslut gällande anmälan om 
miljöfarliga verksamheten 

IJ 

2020-217  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-209  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-244  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-246  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-283  Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

2020-148  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-306  Tidsbegränsat tillstånd till avlopps-
anordning för WC- och BDT-av-
lopp t.o.m. 2020-12-25 

RH 

2020-249  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

RH 

2020-305  Anmälan om installation av värme-
pump enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd 

RH 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
2020-308  Anmälan om installation av värme-

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

RH 

2020-310  Beslut om registrering av livsme-
delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

UL 

Beslut juli    

2020-143  Beslut om avgift för handläggning 
av ansökan om yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel 

IJ 

2020-063  Beslut om avgift för handläggning 
av ansökan om yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel 

IJ 

2020-074  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

JS 

2020-142  Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

JS 

2020-320  Beslut om registrering av livsme-
delsanläggning samt avgift för regi-
streringen 

CRV 

 
 
Byggärenden 
 
Nya eller ändrade byggärenden 
 
Beslut juni    

SBN2019/0887  Marklov för schaktning samt bygg-
lov för uppställning av bodar, an-
ordnande av parkeringsplatser samt 
upplag av massor på industrifastig-
het. Bygglov, startbesked. 

KO 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 30  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
SBN2020/0362  Tillbyggnad av enbostadshus 

(trädäck) samt marklov för poolan-
läggning. Marklov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0363  Tillbyggnad och utvändig ändring 
av industribyggnad (verkstadslo-
kal). Bygglov. 

HJ 

SBN2020/0458  Tillbyggnad av enbostadshus (in-
glasad altan). Bygglov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0424  Utvändig ändring av enbostadshus 
(inglasning av befintlig altan). 
Bygglov. 

HJ 

SBN2020/0465  Attefallstillbyggnad (enbostadshus, 
entré) – ej bygglovpliktig åtgärd. 
Startbesked. 

HJ 

JN2020/0007  Anläggande av parkering. Rättids-
prövning. 

HJ 

SBN2019/0666  Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. Avskrivning av ären-
det. 

HJ 

SBN2019/0735  Marklov för ändring av marknivå 
samt nybyggnad av mur. Marklov, 
startbesked. 

HJ 

SBN2020/0399  Nybyggnad av komplementbygg-
nad – Attefallshus (uterum/växt-
hus) – ej bygglovpliktig åtgärd. 
Startbesked. 

HJ 

SBN2020/0416  Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
rum) samt inglasning av befintlig 
altan. Bygglov, startbesked. 

HJ 

SBN2019/0904  Tidsbegränsat bygglov för uteser-
vering 2020-06-16 -- 2021-04-30. 
Tidsbegränsat bygglov, startbesked. 

HJ 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
JN2020/0007  Anläggande av parkering. Rättids-

prövning. 
HJ 

SBN2020/0474  Strandskyddsdispens för anläg-
gande av brygga 

HO 

SBN2020/0525  Nybyggnad av fritidshus (Attefalls-
hus) – ej bygglovpliktig åtgärd. 
Startbesked. 

HJ 

SBN2020/0447  Strandskyddsdispens för tillbygg-
nad av fritidshus (förbränningstoa/ 
tvättstuga) 

ABR 

SBN2020/0446  Utvändig ändring av enbostadshus 
(fasadfärg). Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2020/0232  Tillbyggnad av enbostadshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
strandskyddsdispens. 

ABR 

SBN2020/0457  Utvändig ändring av fritidshus (fa-
sadfärg). Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2020/0294  Tidsbegränsat bygglov för anläg-
gande av padelbanor, 2020-06-24 -- 
2030-06-23. Tidsbegränsat bygglov, 
startbesked. 

KO 

JN2020/0009  Anläggande av parkering samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

ABR 

SBN2020/0537  Utvändig ändring (byte garageport) 
och tillbyggnad av enbostadshus 
(trappa) samt marklov för ändring 
av marknivå. Bygglov, marklov, 
startbesked. 

HJ 

SBN2020/0576  Marklov för nedtagning av träd. 
Marklov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0096  Nybyggnad av uteservering. Bygg-
lov, startbesked. 

ABR 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 32  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
JN2020/0010  Marklov för stensättning. Marklov, 

startbesked. 
HJ 

JN2020/0006  Marklov för ändring av marknivå 
samt nedtagning av träd. Marklov, 
startbesked. 

HJ 

SBN2019/0226  Tillbyggnad av komplementbygg-
nad (av garage med bostadsdel) 
samt strandskyddsdispens. Av-
skrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2020/0332  Förhandsbesked för tillbyggnad av 
fritidshus samt strandskyddsdis-
pens. Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2017/0819  Tillbyggnad av flerbostadshus. Av-
skrivning av ärendet. 

ABR 

JN2017/0034  Nybyggnad av grillplats med tak 
(av typ slogbod). Avskrivning av 
ärendet. 

ABR 

SBN2019/0299  Tillsyn – Ovårdad tomt (fallfärdigt 
plank). Ärendet avskrivs. 

ABR 

Beslut juli    

SBN2019/0887  Marklov för schaktning samt bygg-
lov för uppställning av bodar, an-
ordnande av parkeringsplatser samt 
upplag av massor på industrifastig-
het. Rättidsprövning. 

ABR 

JN2020/0015  Uppsättning av skylt/ljusanord-
ning. Bygglov, startbesked. 

ABR 

JN2020/0016  Uppsättning av skylt/ljusanord-
ning. Bygglov, startbesked. 

ABR 

JN2020/0017  Uppsättning av skylt/ljusanord-
ning. Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2020/0290  Nybyggnad av gastankningsstation. 
Beslut om förlängd handläggnings-
tid. 

ABR 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 33  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
SBN2020/0587  Installation av eldstad/rökkanal. 

Startbesked. 
HJ 

SBN2020/0484  Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av komplementbyggnad (vind-
skydd för häst) - ej bygglovpliktig 
åtgärd 

HJ 

JN2020/0018  Installation av ventilationsanlägg-
ning i skolverksamhet – ej bygglov-
pliktig åtgärd. Startbesked. 

ABR 

SBN2020/0464  Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av komplementbyggnad (båt-
hus) 

HJ 

SBN2020/0477  Tillbyggnad av enbostadshus (tak 
över befintlig altan). Bygglov, start-
besked. 

HJ 

SBN2020/0532  Nybyggnad av komplementbygg-
nad (skärmtak över soptunnor). 
Bygglov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0552  Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
rum). Bygglov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0361  Tillbyggnad av enbostadshus 
(skärmtak och altan/soldäck). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2020/0596  Utvändig ändring av enbostadshus 
(två tillkommande fönster). Bygg-
lov, startbesked. 

ABR 

SBN2020/0609  Installation av hiss i enbostadshus 
– ej bygglovpliktig åtgärd. Startbe-
sked. 

ABR 

SBN2020/0551  Nybyggnad av komplement-bo-
stadshus (Attefallshus) samt strand-
skyddsdispens – ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked, strandskydds-
dispens. 

ABR 

SBN2020/0597  Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 34  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
SBN2020/0613  Installation av eldstad/rökkanal. 

Startbesked. 
ABR 

SBN2020/0628  Tillsyn – Besiktningsprotokoll 
sänghiss. Beslut om förbud att an-
vända hiss. 

ABR 

SBN2020/0575  Strandskyddsdispens för tillbygg-
nad av fritidshus 

ABR 

JN2020/0020  Ändrad användning från skola/fri-
tidshem till grundsärskola. Avskriv-
ning av ärendet. 

ABR 

SBN2020/0533  Nybyggnad av komplementbygg-
nad (vindskydd). Avskrivning av 
ärendet. 

ABR 

SBN2020/0371  Ändrad användning från komple-
mentbyggnad till fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

ABR 

SBN2020/0390  Strandskyddsdispens för tillbygg-
nad av enbostadshus 

HJ 

SBN2020/0488  Strandskyddsdispens för nybygg-
nad av komplementbyggnad (frig-
gebod). Avskrivning av ärendet. 

HJ 

 
Pågående byggärenden - separata startbesked 
 
Beslut juni    

SBN2020/0424  Utvändig ändring av enbostadshus 
(inglasning av befintlig altan) 

HJ 

JN2020/0008  Marklov för schaktning och fyll-
ning, nedläggning av ledningar, an-
läggande av vägar samt pålning och 
bygglov för grundläggning av spe-
cialbostadshus för särskilt boende 
(SäBo) 

HJ 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-08-19 35  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
Beslut juli    

SBN2020/0400  Nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage) 

HJ 

 
Pågående byggärenden - slutbesked 
 
Beslut juni    

SBN2019/0333  Nybyggnad av enbostadshus HJ 

SBN2020/0495  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2019/0476  Nybyggnad av förråd ABR 

SBN2020/0439  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2020/0427  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2020/0409  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2020/0086  Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
rum) 

ABR 

SBN2020/0231  Tillbyggnad av enbostadshus (ute-
rum) 

ABR 

SBN2020/0415  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2019/1026  Utvändig ändring av enbostadshus 
(inglasning av befintlig altan) 

ABR 

SBN2020/0451  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

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

HJ 

SBN2018/0690  Strandskyddsdispens för anläg-
gande av väg 

ABR 

 
 Fortsättning 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning MBN § 94 

 
Beslut juli    

SBN2018/0660  Nybyggnad av enbostadshus HJ 

SBN2018/0940  Nybyggnad av anläggning (biltvätt) ABR 

SBN2018/0913  Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2018/1031  Nybyggnad av enbostadshus och 
carport 

ABR 

SBN2019/0721  Nybyggnad av enbostadshus och 
carport/förråd samt installation av 
eldstad/rökkanal 

HJ 

SBN2019/0904  Tidsbegränsat bygglov för uteser-
vering fr.o.m. 2020-06-16 t.o.m. 
2021-04-30 

HJ 

2015000217  Tillbyggnad av enbostadshus HJ 

 
 

Övrigt miljö- och byggenheten 
 
Beslut juni    

SBN2020/0529  Yttrande över samråd ledningsrätt 
W20448 

KO 

 
 
________________________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 95   
 
 
Rapporter och delgivningar 
 
Tillsynsärende från Länsstyrelsen, avverkning nyckelbiotop 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 96   
 
 
Diskussion: Östra Silvbergs gruva 
 
Diskussion kring ökat antal besökare till Östra Silvbergs gruva. 
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