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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 11 

Avrapportering Arkhyttan 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Information från platsbesök den 3 februari, Arkhyttan 
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Mbn § 12 Diarienummer: 2021-007 

Ansökan om förlängning av förbudsdatum, XX 

Beslut 
Miljö och byggnämnden skjuter fram förbudsdatumet till 2023-01-12 gällande avloppsanordningen 
på fastigheten XX 
 
______ 
 
Skäl till beslut 
Det som talar för att skjuta fram förbudsdatumet är att Corona pandemin skapar problem för den 
sökande som arbetar inom vården och är en ensamstående två barns mor.  
Vid minsta lilla förkylningssymptom får den sökande inte gå till jobbet. Vilket orsakar ekonomiska 
svårigheter. 
 
Eftersom barn berörs, måste hänsyn tas till dem (barnkonventionen). Barn har rätt till bra fysisk 
och social livsmiljö. En standardsänkning på boendet (utedass istället för WC) skulle kunna ha ne-
gativ påverkan på den fysiska och sociala livsmiljön för barnen.  
 
Fastighetensvärde är för lågt för at det ska gå att belåna det mera innan den har renoverats och fått 
högre värde. 
 
Med tanke på det exceptionella läge som Corona pandemin orsakar och med tanke på barnen kon-
ventionen så bör detta kunna räknas in som synnerlig anledning till att skjuta fram förbudet ytterli-
gare 2 år. 
 
Det som talar emot att skjuta fram förbudsdatumet är att fastighetsägaren har känt till behovet av 
att ordna ny avloppsanordning sedan 2017-04-10 då beslut om förbud fattades. Sedan har förbuds-
datumet flyttats fram på tillsynsmyndighetens initiativ till 2021-04-30. 
 
Ärendebeskrivning 
2021-01-12 inkom en ansökan om att få förbudsdatumet framflyttat två år ytterligare. Som skäl till 
att få förbudsdatumet framflyttat angavs ekonomiska orsaker då Corona pandemin har gjort det 
svårt att gå till arbetet och det inte finns möjlighet till att belåna huset. 
 
Delges 
Sökande 
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Mbn § 13 Diarienummer: 2020-550 

Ansökan om förlängning av förbudsdatum, XX 

Beslut 
Miljö och byggnämnden avskriver ansökan om att skjuta fram förbudsdatumet. Ansökan gäller av-
loppsanordningen på fastigheten XX 
______ 
 
Skäl till beslut 
Sökande har skickat in brev med frågor. Men det står inget om att de vill ha uppskov. Ärendet av-
skrivs på grund av att det inte finns någon ansökan om att få förbudsdatumet framskjutet. 
 
Ärendebeskrivning 
2020-11-06 kom en skrivelse in med frågor. Frågorna gällde om, kommunen kommer bygag ut 
kommunalt avlopp, om det finns ekonomiska bidrag m.m.  
Skrivelsen registrerades av misstag som en ansökan om framskjutning av förbudet. 
 
Delges 
Sökande 
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Mbn § 14 

Information VA-plan 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Information om pågående arbete med att ta fram en VA-plan. 
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Mbn § 15 Diarienummer: 2020-581 

Ansökan om förlängning av förbudsdatum, XX 

Beslut 
Miljö och byggnämnden förlänger förbudsdatumet till 2021-04-01 gällande avloppsanordningen på 
fastigheten XX samt delegera till ordförande kommunicera processens vidare handläggning. 
 
______ 
 
Skäl till beslut 
Det som talar för att skjuta fram förbudsdatumet är att Corona pandemin skapar problem för 
många privatpersoner och småföretagares ekonomi. Det är många som får mindre inkomster och 
måste leva på besparingar. I detta fall är det en närstående till fastighetsägaren (make/sambo) som 
ska anlägga avloppsanordningen och det är denes skäl som anges i ansökan. 
Ytterligare skäl som skulle tala för att förlänga förbudsdatumet är att entreprenören enligt sökande 
inte hinner anlägga avloppsanordningen under 2021.  
 
Det som talar emot att skjuta fram förbudsdatumet är att ekonomin skulle kunna lösas med banklån 
eller belåning av fastigheten och att fastighetsägaren har haft kännedom om att avloppsanlägg-
ningen behöver åtgärdas sedan 2017-04-03, då beslut om förbud fattades. Sedan har förbudsdatu-
met flyttats fram på tillsynsmyndighetens initiativ till 2021-02-01. 
 
Ytterligare skäl som talar emot en framflyttning av förbudsdatumet är att det finns flera entreprenö-
rer att vända sig till. 
 
Ärendebeskrivning 
2020-12-02 inkom en ansökan om at få förbudsdatumet framflyttat till 2022. Som skäl till att få för-
budsdatumet framflyttat anges ekonomisk orsak då Corona pandemin har gjort att det blivit ont om 
arbete. 
 
Som ytterligare skäl angavs att den tänkta entreprenören har många avloppsanordningar som ska 
anläggas så det finns ej tid för anläggandet av ny avloppsanordning under 2021. 
 
På frågan om möjligheten till att ta banklån eller belåna huset har kollats upp, så var svaret att det ej 
var av intresse och att det behövs inte tas något lån. 
 
Delges 
Sökande 
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Mbn § 16 Diarienummer: 2020-582 

Ansökan om förlängning av förbudsdatum, XX 

Beslut 
Miljö och byggnämnden förlänger förbudsdatumet till 2021-04-01 gällande avloppsanordningen på 
fastigheten XX samt delegera till ordförande kommunicera processens vidare handläggning. 
 
______ 
 
Skäl till beslut 
Det som talar för att skjuta fram förbudsdatumet är att Corona pandemin skapar problem för 
många privatpersoner och småföretagares ekonomi. Det är många som får mindre inkomster och 
måste leva på besparingar. I detta fall är det en närstående till fastighetsägaren (svärson) som ska 
anlägga avloppsanordningen och det är dennes skäl som anges i ansökan. 
Ytterligare skäl som skulle tala för att förlänga förbudsdatumet är att entreprenören i enligt sökande 
inte hinner anlägga avloppsanordningen under 2021.  
 
Det som talar emot att skjuta fram förbudsdatumet är att ekonomin skulle kunna lösas med banklån 
eller belåning av fastigheten och att fastighetsägaren har haft kännedom om att avloppsanlägg-
ningen behöver åtgärdas sedan 2017-04-03, då beslut om förbud fattades. Sedan har förbudsdatu-
met flyttats fram på tillsynsmyndighetens initiativ till 2021-02-01. 
 
Ytterligare skäl som talar emot en framflyttning av förbudsdatumet är att det finns flera entreprenö-
rer att vända sig till och att fastighetsägaren eventuellt skulle kunna ta banklån eller belåna fastig-
heten. 
 
Ärendebeskrivning 
2020-12-02 inkom en ansökan om at få förbudsdatumet framflyttat till 2022. Som skäl till att få för-
budsdatumet framflyttat anges ekonomisk orsak då Corona pandemin har gjort att det blivit ont om 
arbete. 
 
Som ytterligare skäl angavs att den tänkta entreprenören har många avloppsanordningar som ska 
anläggas så det finns ej tid för anläggandet av ny avloppsanordning under 2021. 
 
Samt skälet att fastighetsägaren vill samordna anläggandet av avloppsanordning  så det sker i sam-
band med anläggandet av ny avloppsanordning på XX på  
 
På frågan om möjligheten till att ta banklån eller belåna huset har kollats upp, så var svaret att det ej 
var av intresse och att det behövs inte tas något lån. 
 
Delges 
Sökande 
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Mbn § 17 Diarienummer: 2020-546 

Ansökan om förlängning av förbudsdatum, XX 

Beslut 
Miljö och byggnämnden förlänger förbudsdatumet till 2021-04-01 gällande avloppsanordningen på 
fastigheten XX samt delegera till ordförande kommunicera processens vidare handläggning. 
 
______ 
 
Skäl till beslut 
Fastighetsägarna har haft kännedom om att avloppsanordningen behöver åtgärdas sedan 2017-04-
07, då beslut om förbud fattades. Sedan har förbudsdatumet flyttats fram på tillsynsmyndighetens 
initiativ till 2021-04-30. 
Bristande tidsplanering kan inte anses vara ett synnerligt skäl till att ytterligare skjuta fram förbuds-
datumet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till fastigheten XX inkom 2020-11-05 till miljö och byggenheten med ansökan om 
förlängning av förbudsdatumet till 2021-12-31. 
Angiven orsak är att fastighetsägaren insett att projektet kommer ta längre tid än vad de trott. 
 
Bakgrund 
2017-04-07 fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från avloppsanordningen. för-
budsdatumet sattes till 2019-04-30. 
 
2018-10-25 fatades beslut om att skjuta fram förbudsdatumet till 2021-04-30. Orsaken var att det 
var en stor arbetsbelastning och för att inte sökande skulle bli lidande av lång handläggningstid så 
senare lades förbudsdatumet.  
 
Avloppsanordningen består av 2 stycken 1-kammarbrunnar och saknar efterföljande reningssteg. 
 
Ingen ansökan om inrättande av avloppsanordning har i dagsläget inkommit till miljö och byggen-
heten. 
 
Delges 
Sökande 
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Mbn § 18 Diarienummer: 2020-566 

Ansökan om förlängning av förbudsdatum, XX 

Beslut 
Miljö och byggnämnden förlänger förbudsdatumet till 2021-04-01 gällande avloppsanordningen på 
fastigheten XX samt delegera till ordförande kommunicera processens vidare handläggning. 
 
______ 
 
Skäl till beslut 
Fastighetsägarna har haft kännedom om att avloppsanordningen behöver åtgärdas sedan 2017-04-
07, då beslut om förbud fattades. Sedan har förbudsdatumet flyttats fram på tillsynsmyndighetens 
initiativ till 2021-04-30. 
Bristande tidsplanering kan inte anses vara ett synnerligt skäl till att ytterligare skjuta fram förbuds-
datumet. 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till fastigheten XX inkom 2020-11-18 till miljö och byggenheten med ansökan om 
förlängning av förbudsdatumet till 2021-12-31. 
Angiven orsak är att fastighetsägaren insett att projektet kommer ta längre tid än vad hon trott. 
 
Bakgrund 
2017-04-07 fattades beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från avloppsanordningen. för-
budsdatumet sattes till 2019-04-30. 
 
2018-10-25 fatades beslut om att skjuta fram förbudsdatumet till 2021-04-30. Orsaken var att det 
var en stor arbetsbelastning och för att inte sökande skulle bli lidande av lång handläggningstid så 
senare lades förbudsdatumet.  
 
Avloppsanordningen består av 2 stycken 1-kammarbrunnar utan T-rör och saknar efterföljande re-
ningssteg. 
 
Ingen ansökan om inrättande av avloppsanordning har i dagsläget inkommit till miljö och byggen-
heten. 
 
Delges 
Sökande 
  



SÄTERS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
Blad 

10 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 19 Diarienummer: SBN2021/0079 

Upphävande av detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgär-
der mellan Nablarby och Enbacka 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tar enhetens förslag till beslut som sitt eget. 
 
______ 
 
Yttrande 
Effekterna av att detaljplanerna upphävs är i de flesta fall begränsade ur miljö- och byggsynpunkt. 
Några områden kan ändå behöva kommenteras: 
• Flera av åtgärdsområdena ligger inom 100 m från vattendrag. Strandskyddet har rimli-

gen upphävts i de nu gällande detaljplanerna, men om de upphävs återinträder strand-
skyddet. 

• Då områdena ligger nära väg och där påverkande verksamheter historiskt kan ha bedri-
vits behöver hänsyn till eventuella föroreningar ske generellt. Ett av områdena berör 
också Enbacka 19:131, där det tidigare legat en Essomack. Inom detta område behövs 
därför särskild hänsyn.  

• Schaktarbeten kommer att ske nära biotopskyddade alléträd. Det är viktigt att hänsyn 
sker under arbetstiden. Ett lämpligt underlag kan vara Länsstyrelsernas skrift ”Skydda 
träden vid arbete". Åtgärder som kan skada träden kräver dispens från biotopskyddsbe-
stämmelserna. 

• I eller i anslutning till vägområdet behöver förekomst av exempelvis Va-, el och fiber-
ledningar undersökas före åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har upprättat planhandlingar med syfte att upphäva delar av detaljplaner kring En-
backa. Planen handläggs med samordnat planförfarande och är ute på granskning fram till 21 febru-
ari. 
 
Bakgrund 
Trafikverket planerar för upprustning och utbyggnad av gång- och cykelnätet inklusive ett flertal 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed sträckan Enbacka– Naglarby. Åtgärderna innebär viss ut-
vidgning av vägområdet. Då denna utvidgning delvis berör kvartersmark inom detaljplaner krävs 
upphävande av mindre markområden inom dessa detaljplaner. 
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Mbn § 20 Diarienummer: SBN2021/0078 

Upphävande av detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgär-
der i Skedvi Kyrkby 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tar enhetens förslag till beslut som sitt eget. 
 
______ 
 
Yttrande 
Effekterna av att detaljplanerna upphävs är i de flesta fall begränsade ur miljö- och byggsynpunkt. 
Några områden kan ändå behöva kommenteras: 
• Då områdena ligger nära väg och där påverkande verksamheter historiskt kan ha bedrivits, be-

höver hänsyn till eventuella föroreningar ske generellt. Åtgärderna berör också mer specifikt ett 
par fastigheter med pågående verksamhet av typer som generellt kan innebära risk för markför-
orening – bilvårds- och drivmedelsanläggningar på Landa 18:2, och metallbearbetning på Landa 
18:3. Inom dessa områden behövs därför särskild hänsyn.  

• Åtgärdsområdet på fastigheten Skedvi Kyrkby 13:3 omfattas åtminstone delvis av ett kulturmil-
jöobjekt i form av en äldre by-/gårdstomt (ärendenummer L2000:9650 / RAÄ Stora Skedvi 
403:1).  Kontakt med Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion behöver därför tas för att klarlägga 
lämningens status. 

• I eller i anslutning till vägområdet behöver förekomst av exempelvis Va-, el och fiberledningar 
undersökas före åtgärder. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har upprättat planhandlingar med syfte att upphäva delar av detaljplaner kring Stora 
Skedvi Kyrkby. Planen handläggs med samordnat planförfarande och är ute på granskning fram till 
21 februari. 
 
Bakgrund 
Trafikverket planerar för upprustning och utbyggnad av gång- och cykelnätet inklusive ett flertal 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Stora Skedvi Kyrkby. Åtgärderna innebär viss utvidgning av 
vägområdet. Då denna utvidgning delvis berör kvartersmark inom detaljplaner krävs upphävande 
av mindre markområden inom dessa detaljplaner. 
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Mbn § 21 Diarienummer: SBN2020/1080 

Ulfshyttan 7:15 (omr 2) – Förhandsbesked för nybyggnad av garage med kontor 
och övernattningsrum 

Beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den föreslagna åt-

gärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfatt-
ning och placering i enlighet med inkomna handlingar. 

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 902 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Faktura skickas separat.  

 
______ 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan, ankomstdaterad 2020-12-15  
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-12-15 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av garage med kontor och övernattningsrum på fas-
tigheten Ulvshyttan 7:15 (omr 2).  
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållenbebyggelse. En liten 
del av den tilltänkta fastigheten ligger inom strandskyddat område.  
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Marken i området 
är bedömd som lågriskområde för markradon.  
 
Inkomna yttranden 
Ärendet har skickats på remiss till berörda fastighetsägare, grannar, miljöenheten, VA-enheten och 
Dala Elnät AB.  
 
Dala Elnät AB har inget att erinra mot förhandsbeskedet.  
 
Fastighetsägare har kommit med yttrande om att de inte har ingen erinran förutsatt att VA-enheten 
godkänner föreslaget på överfarten som ska placeras på ledningar.  
 
VA-enheten har inkommit med ett yttrande, se bilaga 3. I yttrandet står det att området är inom 
verksamhetsområde för vatten och avlopp vilket innebär anslutningstvång och man behöver betala 
för anslutningsavgiften om man vill bygga.  
Angående överfarten kräver VA-enheten att man inte schaktar ur eller minskar distansen från led-
ning till markytan samt att man inte får bygga inom skyddsavståndet från ledningar som är på 2 me-
ter.   
 
Miljöenheten har inkommit med yttrande. Se bilaga 3 
I yttrandet står det att om en golvbrunn ska installeras i garaget behöver någon sorts oljeavskiljning 
installeras och för att få installera en oljeavskiljare krävs det att man anmäler detta till Miljö- och 
byggenheten. 
  



SÄTERS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
Blad 

13 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 21 forts   
 
Skäl till beslut  
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och bygglagens 2, och 
9–10 kap, PBL.  
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  
Bilaga 3 – Yttrande från VA-enheten, Miljöenheten.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden och berörda fastighetsägare  
Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare  
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
Blad 

14 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 22 Diarienummer: SBN2020/0702 

Våbäck 46:1 (tilltänkt avstyckning) – Förhandsbesked för nybyggnad av bo-
stadshus 

Beslut 
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 6 902 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura skickas separat.  

 
______ 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan, ankomstdaterad 2020-08-10  
Reviderad situationsplan, ankomstdaterad 2021-02-04 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 3st. tomter.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållenbebyggelse. Fastig-
heten ligger utanför strandskyddsområde.  
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 berörda grannar, miljöenheten och Dala Elnät AB och Trafikver-
ket.  
 
Dala Elnät AB har inget att erinra mot förhandsbeskedet. Trafikverket har inte yttrat sig i ärendet.  
 
Fastighetsägarna av Backa 70:5 har inkommit med yttranden där de skriver förstörd utsikt, natur 
och djurliv. Oro för redan dåligt vattentryck och mer störning från tågtrafiken vilken ökade avsevärt 
redan efter gallring av skogen. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över yttrande som har in-
kommit.  
 
Miljöenheten har inkommit med yttrande. Se bilaga 3 
I yttrandet står det att det är starkt begränsade möjligheter till att anlägga avloppsanordning/av-
loppsanordningar på det aktuella området av fastigheten Våbäck 46:1. Andra avloppsanordningar 
än WC till slutentank, förbränningstoalett, mulltoalett eller tät avloppsanordning med utsläppspunkt 
utanför området som är utpekat som hö sårbarhet, hög sårbarhet med betydande grundvattenmaga-
sin och hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin under lerlager, är inte lämpliga.  
Utsläpp av avloppsvatten inom det aktuella området av fastigheten Våbäck 46:1, kan förorena even-
tuella befintliga enskilda brunnar i närområdet och kan riskera förorena kommunala vattentäkterna 
Uggelbo-Solvarbo samt kan göra det omöjligt anordna egna vattentäkter på de tänkta tomterna.  
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Mbn § 22 forts 
 
Skäl till beslut  
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och bygglagens 2, och 
9–10 kap, PBL.  
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  
Bilaga 3 – Yttrande från Miljöenheten och grannar som har yttrat sig.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden och berörda fastighetsägare  
Kopia av beslutet till: fastighetsägarna av Backa 70:5 
Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare  
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Mbn § 23 Diarienummer: SBN2020/1011 

Kullsveden 1:15 - Åtgärdsföreläggande 

Beslut 
Med stöd av Plan- och byggförordningen 6 kap 3a§ och 3b§, förelägga fastighetsägaren av fastig-
heten Kullsveden 1:15, Dala Mark Fastigheter AB att senast inom 2 veckor från det att du fått del 
av detta beslut vidta följande åtgärder:  
1.1 att demontera den störande belysning som upplevs som bländande från den belysningsmast 
som utan bygglov uppförts på tomten. 
1.2  att omgående demontera de skyltar som finns uppförda utan byggnadslov vid fastighetens in-
fart från Nisshyttevägen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet avser anmälan om dels en belysningsmast som uppförts utan bygglov och som upplevs 
som störande och bländande för trafik och omgivande grannar samt för skyltar som uppförts vid 
infart till fastigheten Kullsveden 1:15 och omgivande grannar. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska Miljö- och byggnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att 
ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i PBL m.m.   
 
Om en byggherre, ägare eller nyttjanderättshavares låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter 
mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgär-
den (åtgärdsföreläggande).  
 
Plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 3§ och 3a§  
Lov och anmälan/Bygglov för andra anläggningar än byggnader/ 3§ a och b. Bygglov för skyltar 
och ljusanordningar. 
3§  I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsent-
ligt ändra en skylt. 
3a b  I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller vä-
sentligt ändra en ljusanordning om 
   1. den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller 
   2. anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggel-
seområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2017:102) 
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Mbn § 23 forts 
 
Upplysningar 
Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnämnden med stöd av 11 kap. 27 § PBL besluta att 
åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Bilder från anmälan 
 
 
Sändlista 
Beslutet delges: sökande 
Underrättelse av besluter per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 24 Diarienummer: SBN2021/0100 

Ansökan om strandskyddsdispens, Aspnäs 3:10 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 

1. Avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Aspnäs 3:10 i 
Säters kommun enligt 7 kap. 15 § MB (1998:808). 

2. Avgiften är 9 460 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
skickas separat. 

______ 
 
Lagstiftning 
Enligt 7 kap. 15 § MB får inga nya byggnader uppföras inom strandskyddat område. Anläggningar 
eller anordningar får inte utföras som kan hindra allmänhetens tillträde till området eller som vä-
sentligen kan försämra livsvillkoren för växt- eller djurlivet. Miljö- och byggnadsnämnden-nämnden 
kan enligt lämna dispens om det finns särskilda skäl och om dispensen inte strider mot strandskyd-
dets syften (7 kap. 18 b § och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förut-
sättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. 
 
Sökandes bilagor 
Bilaga till ansökan om strandskyddsdispens motiv Aspnäs 3:10. Daterad 2020-11-08, inkommen 
2020-11-11 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet består av ansökan för två fritidshus och har i olika omgångar handlagts och utretts. Sökan-
den är fastighetens två ägare. Fastigheten belägen vid Nedre Risshyttesjön. 
Miljö- och Byggförvaltningen har ej kunnat hitta skäl för att medge en strandskyddsdispens i de två 
lägen där fritidshusen planeras att byggas (Byggnad 1 resp. Byggnad 2), se Situationsplan daterad 
inkommen 2021-01-28 och föreslår därför att ansökan avslås. 
 
Beslut om deltagande 
Miljö- och byggnämnden beslutar att Jan-Ove och Lars-Göran Hagström får delta i sammanträdet 
och föra sin talan. 
 
 
Delges 
Lars-Göran Hagström och Jan-Ove Hagström, fastighetsägare,  
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Mbn § 25 Diarienummer: JN2020/0014 

Tillsyn – Misstanke om olovlig åtgärd Säter 4:5 (nuvarande 4.25) (vattenledning 
Säbo) 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avskriva ärendet 
 
Jäv 
Daniel Ericgörs, Christer Eriksson och Andreas Mossberg anmäler jäv och deltar ej i överläggning 
och beslut. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller en anmälan om misstanke om olovlig åtgärd på fastigheten Säter 4:5 (nuvarande 
4:25) 
 
Bakgrund 
2 grannar inkom 2020-06-08 med en anmälan om olovlig åtgärd. 
I skrivelsen framhåller grannarna att an åtgärd som kräver bygglov och startbesked har påbörjats på 
fastigheten utan att beviljat bygglov har vunnit laga kraft. Grannarna skriver även att arbeten med 
schaktning för omläggning av dagvattenledning har påbörjats. De anser att dessa arbeten ingår i det 
marklov som miljö- och byggnämnden beslutade 2020-05-06. Detta beslut har inte vunnit laga kraft 
och är även överklagat till Länsstyrelsen i Dalarnas Län. Vi utgår ifrån att arbetena omedelbart stop-
pas under handläggningen av denna anmälan och att handläggs skyndsamt. 
 
Förutsättningar 
Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar, anläggande av vägar samt pålning 
och bygglov för grundläggning av specialbostadshus för särskilt boende beviljades 2020-05-06. Be-
slutet överklagades 2020-05-25 till Länsstyrelsen som 2020-06-23 avslog överklagan. Detta överkla-
gades till Mark- och miljödomstolen. 2020-06-04 hölls ett tekniskt samråd och 2020-06-24 gavs ett 
startbesked för åtgärden. Bygglov för särskilt boende (Säbo) beviljades 2020-06-10. Beslutet över-
klagades till Länsstyrelsen som 2020-10-07 gav avslag på inhibition och sedan 2020-09-16 upphävde 
beslutet och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning. 
 
Skäl till beslut 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att inget olovligt har utförts.  
Nedläggning och flyttning av ledning kräver varken bygglov eller anmälan enligt Plan- och byggför-
ordningen 6 kap 1§ och 5§. (SFS 2011:338) 
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-17 
Blad 

20 

 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 26 Diarienummer: JN2020/0028 

Tillsyn – Misstanke om olovlig åtgärd Säter 4:5 (nuvarande 4.25) (bygglovet 
Säbo) 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avskriva ärendet 
 
Jäv 
Daniel Ericgörs, Christer Eriksson och Andreas Mossberg anmäler jäv och deltar ej i överläggning 
och beslut. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller en anmälan om misstanke om olovlig åtgärd på fastigheten Säter 4:5 (nuvarande 
4:25) 
 
Bakgrund 
8 grannar inkom 2020-09-10 med en anmälan om olovlig åtgärd. 
I skrivelsen framhåller grannarna att en åtgärd som kräver bygglov och startbesked har påbörjats på 
fastigheten. De anser att grundläggning av en byggnad hör till den del som kräver bygglov. Arbeten 
med schakt och fyllning under grunden för en byggnad samt att tillföra en avsevärd mängd material 
och pålning för grundplattan är en del av en byggnad. Grannarna skriver även att de anser att en 
byggsanktionsavgift ska dömas ut och beräknas med stöd av de bestämmelser som anges i plan- 
och bygglagen. Vi utgår ifrån att Ni registrerar denna anmälan och att detta ska handläggas skynd-
samt. 
 
Förutsättningar 
Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar, anläggande av vägar samt pålning 
och bygglov för grundläggning av specialbostadshus för särskilt boende beviljades 2020-05-06. Be-
slutet överklagades 2020-05-25 till Länsstyrelsen som 2020-06-23 avslog överklagan. Detta överkla-
gades till Mark- och miljödomstolen. 2020-06-24 gavs ett startbesked för åtgärden. 
 
Skäl till beslut 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att eftersom inte inhibition varit aktuell vid överklagan-
det av marklovet så var marklov och startbesked gällande. Eftersom arbetena har utförts i enlighet 
med gällande marklov och startbesked så kan tillsynsärendet avskrivas. Inget olovligt har utförts. 
 
Yttrande 
2020-09-19 skickades ett brev till byggherren där byggherren gavs en möjlighet att inkomma med 
förklaring. 2020-10-09 svarade byggherren att de arbeten som utförts är i enlighet med marklov och 
tekniskt samråd  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
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Mbn § 27 Diarienummer: JKN2021/0031 

Tillsyn – Misstanke om olovlig åtgärd Säter 4:5 (nuvarande 4.25) (byggbodar 
Säbo) 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att avskriva ärendet 
 
Jäv 
Daniel Ericgörs, Christer Eriksson och Andreas Mossberg anmäler jäv och deltar ej i överläggning 
och beslut. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller en anmälan om misstanke om olovlig åtgärd på fastigheten Säter 4:5 (nuvarande 
4:25) 
 
 
Bakgrund 
8 grannar inkom 2020-10-06 med en anmälan om olovlig åtgärd. 
I skrivelsen framhåller grannarna att en åtgärd som kräver bygglov och startbesked har påbörjats på 
fastigheten. Uppförande av bodar för arbeten som hör till byggandet av specialbostadshus för sär-
skilt boende (Säbo). Något bygglov för de tillfälliga bodarna finns inte. Eftersom det krävs bygglov 
för att uppföra byggnader så är dessa att betrakta som svartbyggen. Grannarna skriver även att de 
anser att en byggsanktionsavgift ska dömas ut och beräknas med stöd av de bestämmelser som 
anges i plan- och bygglagen. Vi utgår ifrån att Ni registrerar denna anmälan och att detta ska hand-
läggas skyndsamt. 
 
Förutsättningar 
Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar, anläggande av vägar samt pålning 
och bygglov för grundläggning av specialbostadshus för särskilt boende beviljades 2020-05-06. Be-
slutet överklagades 2020-05-25 till Länsstyrelsen som 2020-06-23 avslog överklagan. Detta överkla-
gades till Mark- och miljödomstolen. 2020-06-04 hölls ett tekniskt samråd och 2020-06-24 gavs ett 
startbesked för åtgärden. Bygglov för särskilt boende (Säbo) beviljades 2020-06-10. Beslutet över-
klagades till Länsstyrelsen som 2020-10-07 gav avslag på inhibition och sedan 2020-09-16 upphävde 
beslutet och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning. 
 
Skäl till beslut 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att inget olovligt har utförts. 
Arbetsbodar, upplag och etablering kring byggarbetsplatsen ingår i den APD-plan (arbetsplatsdis-
position) som lämnats in och som ingår i beslutsunderlaget för marklovet. Det är praxis vid stora 
arbetsplatser där antal bodar och upplagsplatser varierar över tid att lov för dessa ingår i mark- eller 
bygglov under förutsättning att område eller plats, som i det aktuella fallet, finns redovisad i APD-
plan. Byggprocesserna varierar och därmed också behov av personal-, redskaps-, och materialbodar. 
Det är därför orimligt att i varje byggskede hantera tillkommande och avgående bodar i enskilda 
bygglovsärenden.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
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Mbn § 28 Diarienummer: JN2021/0001 

Tillsyn-Misstanke om olovlig åtgärd Säter 4:25 (f.d 4:5) Säbo 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar avskriva ärendet 
 
Jäv 
Daniel Ericgörs, Christer Eriksson och Andreas Mossberg anmäler jäv och deltar ej i överläggning 
och beslut. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller en anmälan om misstanke om olovlig åtgärd på fastigheten Säter 4:25. 
 
Bakgrund 
4 grannar inkom 2021-01-15 med en anmälan om olovlig åtgärd. 
I skrivelsen framhåller grannarna att flera åtgärder som kräver bygglov och startbesked har påbör-
jats på fastigheten utan att startbesked har utfärdats. Grannarna skriver även att de anser att en 
byggsanktionsavgift ska dömas ut och beräknas med stöd av de bestämmelser som anges i plan- 
och bygglagen. Vi utgår ifrån att Ni registrerar denna anmälan och att detta ska handläggas skynd-
samt. 
 
Förutsättningar 
Marklov för schaktning och fyllning, nedläggning av ledningar, anläggande av vägar samt pålning 
och bygglov för grundläggning av specialbostadshus för särskilt boende beviljades 2020-05-06. Be-
slutet överklagades 2020-05-25 till Länsstyrelsen som 2020-06-23 avslog överklagan. Detta överkla-
gades till Mark- och miljödomstolen. 2020-06-04 hölls ett tekniskt samråd och 2020-06-24 gavs ett 
startbesked för åtgärden. Bygglov för särskilt boende (Säbo) beviljades 2020-06-10. Beslutet över-
klagades till Länsstyrelsen som 2020-10-07 gav avslag på inhibition och sedan 2020-09-16 upphävde 
beslutet och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning. 
 
Skäl till beslut 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att inget olovligt har utförts.  
De arbeten som har utförts har utförts efter att bygglov och startbesked har givits. Att lov har över-
klagats och blivit upphävda och återförvisade för ny handläggning gör inte de utförda arbetena 
olovliga.  
 
Bilaga: Hur man överklagar. 
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Mbn § 29 Diarienummer: SBN2020/0314 

Fördelning av driftsbudget 2021, miljö- och byggnämnden 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa fördelning av driftsbudget 2021 för miljö- och bygg-
nämnden enligt nedan. 
 
__________ 
 
Ram 2021 är 3 613.  
Fördelas per verksamhet Miljö- och byggnämnd för 2021 272 mot  och  Miljö o Byggkontor 3 341  
 
Fördelas per verksamhet Budget 
  2021 2020 
Miljö- och byggnämnd   272   270 
Miljö- och Byggkontor 3 341 3 320 
Totalt  3 613 3 590 
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Mbn § 30 Diarienummer: SBN2020/0314 

Bokslutskommentarer 2020 

Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år i samband med bokslutet upprättar sektorn bokslutkommentarer som beskriver det år som 
gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef som tar med sig dem in i bokslutet. 
Bokslutskommentarerna redovisas enligt fastställd mall.  
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
 
Bilaga 
Bokslutskommentarer 2020 
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Mbn § 31 Diarienummer: SBN2020/0124 

Internkontrollplan 2021 

Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar fastställa Internkontrollplan 2021. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Miljö och byggnämndens verksamhet. 
Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner samt system för hantering av 
avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en lärande organi-
sation. Även en bra dialog mellan förvaltning, nämnd, revisorer, tillsynsmyndigheter och kommun-
styrelse med flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  Kommunstyrelsen kallar nämnden 
till sig 2 gånger per år i enlighet med uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för 
uppsikt över hur arbetet inom ramen för uppdraget bedrivs. 
 
Bilaga 
Förslag internkontrollplan 2021 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 32 Diarienummer: SBN2020/0124 

Internkontrollplan 2020, uppföljning 

Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar godkänna redovisning avseende uppföljning av internkontrollplan 
2020. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Miljö och byggnämndens verksamhet. 
Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner samt system för hantering av 
avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en lärande organi-
sation. Även en bra dialog mellan förvaltning, nämnd, revisorer, tillsynsmyndigheter och kommun-
styrelse med flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  Kommunstyrelsen kallar nämnden 
till sig 2 gånger per år i enlighet med uppsiktsansvaret. Även revisionen kallar till sig nämnden för 
uppsikt över hur arbetet inom ramen för uppdraget bedrivs.  Resultatet av internkontroll 2020 be-
döms som övergripande bra. Dock har vi identifierat områden där vi behöver bli effektivare.  
 
Bilaga 
Uppföljning internkontrollplan 2020 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 33 

Budgetuppföljning per 31 december 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden lägger uppföljningen till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Resultatuppföljning januari-december 2020 
 
MBN Totalt 
  Period:    År:  
 Utfall Budget Av-

 
Föreg år Budget Prognos 

Skatteintäkter  3 590 3 590 - 3 226 3 590 - 
Övriga intäk-

 
 4 285 4 354 - 70 3 156 4 354 - 

Kostnader  - 7 565 - 7 944 379 - 6 000 - 7 944 - 
Utfall  309 - 309 382 - - 

 
Varav 
 

Nämnd Period:    År:  

 Utfall Budget Av-
 

Föreg år Budget Prognos 
Skatteintäkter 270 270 - 226 270 - 
Övriga intäkter - - - - - - 
Kostnader - 264 - 270 6 - 287 - 270  
Utfall 6 - 6 - 61 - - 

 
 

Miljö- och bygg Period:    År:  
 Utfall Budget Avvikelse Föreg år Budget Prognos 
Skatteintäkter 3 320 3 320 - 3 000 3 320 - 
Övriga intäkter 4 285 4 354 - 70 3 156 4 354 - 
Kostnader - 7 

 
- 7 

 
373 - 5 

 
- 7 674 - 

Utfall 303 - 303 443 - - 
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Mbn § 34 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 

• Enkäter  
• Ecos 2 
• Testning av ny version av Public 360 
• Budget & bokslut 
• 5-årsuppföljning 
• Dokumenthanteringsplan 
• Översyn av blanketter 
• Medverkar i LOTS 
• Medverkar i VA-plan 
• Medverkar i E-tjänst för torghandel 
• Information om beslut från Länsstyrelsen-avvvisat överklagandet SÄBO 
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Mbn § 35 

Arbetsmiljö- och personalfrågor 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 

• Annons på Livsmedelsinspektör ute nu. 9 sökanden hittills 
• Föräldraledig bygglovshandläggare kommer tillbaka vid månadsskiftet mars/april. 
• Fortsatt hög arbetsbelastning 
• Ny nämndsekreterare rekryterade 
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Mbn § 36 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av 2021-02-17, § 36 
 
______ 
 
Redovisning av delegationsbeslut för tiden 2021-01-01—2021-01-31 
 
Miljöärenden 
 
2020-449 Anstahyttan 

17:3 
Tillstånd till avloppsanordning 
för WC- och BDT-avlopp 

JS 

2018-543 Uddsarvet 3:2 Tillstånd till avloppsanordning 
för WC- och BDT-avlopp 

JS 

2020-593 Torpet 4 Beslut om registrering av livs-
medelsanläggning samt avgift 
för registreringen. 

CRV 

2020-574 Morkullan 5 Beslut om registrering av livs-
medelsanläggning samt avgift 
för registreringen 

CRV 

2020-485 Nyberget 19:1 Tillstånd till avloppsanordning 
för WC- och BDT-avlopp 

JS 

2020-415 Bodarne 7:2 Tillstånd till avloppsanläggning 
för WC- och BDT-avlopp 

AH 

2020-071 Yttre Heden 
55:2 

Beslut om avgift för anmälan 
om kompostering av organiskt 
hushållsavfall. Ändring. 

HO 

2020-536 Skedvi-
Fiskarbo 2:2 

Tillstånd till avloppsanordning 
för WC- och BDT-avlopp 

JS 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 36 
 
Byggärenden 
 
Nya eller ändrade byggärenden 
 
JN2020/0036 Ovangårdarne 

6:27 
Anläggande av parkerings-
platser (Motionscentralen). 
Marklov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0750 Gruvriset 5:10 Utvändig ändring av enbo-
stadshus (byte av tak). Bygg-
lov, startbesked. 

HJ 

SBN2020/0934 Våbäck 35:1 Tillbyggnad av enbostadshus 
(kök och sovrum). Bygglov. 

HJ/NE 

SBN2020/1086 Kruset 8 Installation av eldstad/rök-
kanal. Startbesked. 

CF 

SBN2020/0900 Skedvi Präst-
gård 1:7 

Tillbyggnad av enbostadshus 
och anläggande av poolan-
läggning. Bygglov, startbe-
sked. 

HJ 

SBN2020/0917 Knutsbo 13:1 Nybyggnad av komplement-
byggnad (garage). Bygglov, 
startbesked. 

HJ/NE 

SBN2020/1005 Storhaga 5:4 Utvändig ändring av enbo-
stadshus och komplement-
byggnad (installation av sol-
cellspaneler). Bygglov, start-
besked. 

HJ/NE 

SBN2020/0848 Skenshyttan 
12:9 

Strandskyddsdispens för ny-
byggnad av komplement-
byggnad (bastu) samt install-
ation av eldstad/rökkanal. 
Strandskyddsdispens, start-
besked. 

HJ 

SBN2015/0557 Nedre Stub-
bersbo 13:3 

Tillbyggnad av fritidshus. 
Bygglov, startbesked. 

BK 

SBN2020/0230 Sandvik 3:17 
m.fl. 

Strandskyddsdispens för 
grävning för fiberoptisk led-
ning i mark. Strandskydds-
dispens. 

BK 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 36 
 
SBN2020/1041 Mora 115:1 Tillbyggnad av enbostadshus. 

Bygglov. 
BK 

SBN2020/0677 Mora 34:9 Tillbyggnad av enbostadshus 
(garage/tvättstuga). Avvis-
ning av ärendet. 

HO 

SBN2020/0329 Juristen 7 Installation av ny ventilat-
ionsanläggning i affärslokal – 
ej bygglovpliktig åtgärd. Av-
visning av ärendet. 

BK 

SBN2020/0847 Boberg 4:10 Utvändig ändring av HVB-
hem (ny utrymningstrappa). 
Avvisning av ärendet. 

BK 

SBN2020/1068 Cedern 7 Förhandsbesked för nybygg-
nad av carport. Avskrivning 
av ärendet. 

HJ 

SBN2021/0032 Fäggeby 1:26 Installation av eldstad/rökka-
nal. Startbesked. 

CF 

SBN2020/0897 Indianen 4 Marklov för nedtagning av 
träd. Marklov, startbesked 

HJ/NE 

SBN2020/1081 Skenshyttan 
9:15 

Nybyggnad av fritidshus. 
Bygglov. 

HJ 

SBN2020/0910 Gruvriset 
8:11 

Nybyggnad av enbostadshus. 
Bygglov. 

HJ 

 
Pågående byggärenden - separata startbesked 
 

SBN2020/0577 Gustafs-Käll-
berget 3:32 

Nybyggnad av enbostadshus 
samt komplementbyggnad 
(garage) 

HJ 

SBN2020/0505 Fäggeby 1:2 Nybyggnad av komplement-
byggnad (garage) samt strand-
skyddsdispens 

HJ 

 
 Fortsättning 
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Fortsättning MBN § 36 
 
Pågående byggärenden - slutbesked 
 
SBN2020/1040 Dalkarlsbo 7:4 Installation av eldstad/rökka-

nal 
HJ 

SBN2020/0972 Gammelgår-
den 1:4 

Installation av eldstad/rökka-
nal 

CF 

SBN2020/1006 Landa 100:3 Installation av eldstad/rökka-
nal 

HO 

SBN2020/1025 Knutsbo 4:4 Installation av eldstad/rökka-
nal 

HO 

SBN2020/0585 Bergstäkten 
1:6 

Nybyggnad av transformator-
station, utbyte/rivning av be-
fintlig byggnad 

HO 

SBN2020/0610 Bergbacken 1 Nybyggnad av transformator-
station 

HO 

SBN2020/0532 Aktören 3 Nybyggnad av komplement-
byggnad (skärmtak över sop-
tunnor) 

HO 

SBN2020/1024 Ulvshyttan 
7:47 

Installation av eldstad/rökka-
nal 

HO 

SBN2020/0957 Nedre Stub-
bersbo 2:4 

Installation av eldstad/rökka-
nal 

HO 

SBN2020/1039 Enbacka 
19:153 

Installation av eldstad/rökka-
nal 

CF 

JN2020/0002 Säter 3:5 Rivning av servicebyggnad 
(nedlagd bensinstation) 

HJ 
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Mbn § 37 

Status överprövningar 
 
Rapport - status överprövningar. 
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Mbn § 38 

Kurser och inbjudningar 
 
Inbjudan till presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 18 och 23 mars 2021 
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