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Mbn § 39 Diarienummer: ECOS 2021-72 

VA-plan 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen inför beslut på april månads nämndssamman-
träde. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning krävs en strategisk och långsiktig 
planering. En kommunal VA-plan ger ett stöd i kommunens planering så att vattenfrågorna lyfts 
fram på ett tydligt sätt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 nov 2017, att ge samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden i uppdrag att ta fram en VA-plan. Arbetet har legat nere under 2019 och delar av 
2020 med anledning av personalbrist på förvaltningarna i kombination med att av regionala och 
nationella riktlinjer har setts över. Under 2020 har arbetet återupptagits. Föreliggande VA-plan har 
tagits fram av en arbetsgrupp med företrädare för VA-huvudman, samhällsplanering och miljökon-
tor. Arbetet har skett med stöd av H2OCON Miljö- och vattenkonsult AB. 
 
VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger åtgärder som Säters kommun behöver 
prioritera för att skapa en hållbar VA-försörjning. VA-planen syftar även till att göra det enklare för 
enskilda fastighetsägare att planera investeringar i eventuella egna brunnar och avlopp. 
 
VA-planen följer delvis Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. 
Ambitionsnivån har dock anpassats utifrån Säters kommuns primära behov, det vill säga att ta fram 
en långsiktig VA-utbyggnadsplan men också en kortsiktig handlingsplan för att prioritera kommu-
nens strategiska VA-arbete. 
 
Konsekvensbeskrivning 
VA-planen är en viktig viljeriktning för hur Säters kommun planerar för att fortsätta leverera håll-
bara vattentjänster. De aktiviteter som finns framtagna i planen kräver stora investeringar, både i 
fysiska anläggningar och i personella resurser, för att genomföras.  
 
Ett beslut om att anta VA-planen bör gå hand i hand med att nödvändiga medel säkras i budgetar-
betet. Likväl bör en förståelse finnas för att personalbortfall, minskade investeringsmedel och ex-
terna myndighetsbeslut kommer att påverka kommunens möjlighet att uppfylla planen.  
 
Bilagor 
VA-plan för Säters kommun, Förutsättningar och handlingsplan, daterad 210308 
Utbyggnadsplan för allmänt VA, Underlagsrapport till VA-plan, daterad 210302 
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Mbn § 40 Diarienummer: ECCOS 2021-74 

Förlängning av förbudsdatum gällande befintliga avloppsanordningar där ny 
ansökan kommer in 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande.  

1. Fastighetsägare som har meddelats förbud på befintlig avloppsanordning där förbu-
det träder i kraft senast 1 september 2021 och där en ny ansökan kommit in innan 
förbudsdatumet träder i kraft kommer att få förlängt förbudsdatum i nio månader 
från nuvarande förbudsdatum.  

 
2. I de fall där det råder stor risk gällande hälso- eller miljöskydd gör handläggare en 

bedömning i varje enskilt fall och förlängning av förbudsdatum kan nekas eller för-
längas kortare tid än nio månader.  

 
3. Miljö- och byggnämnden beslutar delegera förlängning av förbudsdatum enligt 

punkt 1 och 2 till miljö- och byggchef.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förlängning av förbudsdatum är på grund av hög arbetsbelastning med långa handläggningstider 
som följd. Tiden för förlängning av förbudet ska både täcka in handläggningstid och den tid det tar 
för fastighetsägare och entreprenör att färdigställa avloppsanordningen. 
Bakgrund 
För att inte fastighetsägare ska bryta mot sitt förbud på grund av långa handläggningstider av ansö-
kan bör förlängning av förbudsdatumet meddelas.  
 
Ett större antal fastigheter fick under 2018 förlängning av förbudsdatum till 2021. Många fastighets-
ägare har ansökt om ny avloppsanordning under 2020 och början av 2021 där tillstånd och genom-
förande av avloppsanordningen inte kommer att hinna färdigställas innan förbudsdatumet träder i 
kraft. 
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Mbn § 41 Diarienummer: SBN2020/1001 

Tillsyn, Ovårdad tomt, XX 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar avskriva ärendet utan åtgärd. 
 
__________ 
 
Yttrande 
Förklaring från fastighetsägaren, XX inkommen 2021-02-24. Han skriver: 
 
Hej! 
Jag har flyttat till Borlänge sedan augusti 2020 och bor i en lägenhet och har inte varit på fastigheten 
samt att jag inte orkat med att sköta fastigheten. Jag kommer att sköta min fastighet när snön är 
borta eftersom det inte är så lätt att vårda tomten när det finns massor med snö. 
 
Grannen har varit intresserad av att köpa fastigheten, jag ska prata med grannen om han är fortfa-
rande intresserad. Jag kommer att göra i ordning fastigheten innan jag säljer den vidare till någon 
annan. 
 
Därför vill jag ha uppskov för att ta hand om fastigheten tills vädret tillåter, någon gång efter mitten 
i april eller i början av maj. 
 
Sektorns ståndpunkt 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. 
Byggnader och tomt i ett visst behov av skötsel och underhåll.  
Ärendet är i viss mån tveksamt och om det kan bedömas falla inom vad som lagstadgas i PBL 
2011:900, 8 kap 15 §. 
 
Omgivningspåverkan, omfattning eller olägenhet för omgivande fastigheter bedöms som försum-
bar. Att ha vilt växande hallonsnår på sin tomt måste bedömas som tillåtet. Ingen förklaring från 
anmälaren finns. Det är därför okänt om ytterligare omständigheter eller beskrivning av omgiv-
ningspåverkan, störning eller olägenhet föreligger 
 
Ärendebeskrivning 

• Anonym anmälan om ovårdad tomt inkommen 2020-11-12.  
• Begäran om förklaring skickad till fastighetsägaren 2021-01-28.  
• Förklaring från fastighetsägaren daterad inkommen 2021-02-24.  
• Fastigheten fritt belägen ca 200 meter från angränsade jordbruksfastighet. Tomten 

bebyggd med en huvudbyggnad och fyra komplementbyggnader (garage, vedförråd, 
uthus mm). Markytor delvis underhållna och klippta, delvis beväxta med i huvudsak 
hallonsnår. Träd bakom byggnaderna och vid fastighetsgräns. 

 
Delges 
Fastighetsägare 
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Mbn § 42 Diarienummer: SBN2020/1009 

XX Åtgärdsföreläggande förenat med vite 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs ägarna XX och 
XX att vid vite om 30 000 kronor vardera, senast inom 2 månader från det att detta beslut har vun-
nit laga kraft, ha vidtagit följande åtgärder: 
 

1. Säkrat byggnaden från otillbörligt intrång och användning samt att skador i skyddstäck-
ning/bjälklag och klimatsskärm underhålls. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 8 kap 15 
§.) 

 
2. Ombesörja att tomten underhålls, att gräs, träd och buskar beskärs för att minimera 

brandspridning mellan er och omgivande fastigheter. (Se Plan och Bygglag (PBL) 2011:900, 
8 kap 15 §. 

 
_________ 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
Anmälan, ankomstdaterad 2020-11-17 
Tjänsteanteckning från tillsynsbesöket, daterade 2020-11-25 
Foton, daterad 2020-11-25 
 
Miljö- och byggenhetens bedömning 

1. Miljö- och byggenhetens bedömning är att tomten är mycket ovårdad samt att risk för 
olycksfall föreligger, i första hand för lekande barn och risk för ras och genomtrampning i 
den befintliga och tidigare nedbrunna byggnadens skyddstäckning/bjälklag över den kvar-
varande källargrunden.  

 
2. Att en ökad brandrisk på tomten föreligger, med risk för brandspridning till intilliggande 

fastigheter och byggnader. Detta bedöms utifrån högt växande gräs och ovårdad övrig 
växtlighet. Fukt och rötskador på källargrundens fasad. Ingen skyddstäckning av fönster 
och dörröppningar vilket medför risk för otillbörligt intrång och användning. 

 
Ärendebeskrivning 
Anmälan om ovårdad fastighet inkommen 2020-11-17. Platsbesök genomfört 2020-11-25 utan an-
mälan till fastighetsägaren på grund av att ärendet bedöms som brådskande. Se beslut (JO-beslut 
2008-05-22, dnr 816-2007). 
Andelsägarna har haft möjlighet att inkomma med förklaring. Dag för sista inlämning var satt till 
den 2021-02-21. Inga förklaringar eller yttranden har inkommit. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
Blad 

6 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 42 forts 
 
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 fastighetsägare 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 byggnämn-
den enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläg-
gande).  
 
Enligt 11 kap. 38 § PBL får Miljö- och byggnämnden bestämma att åtgärden som föreläggandet av-
ser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga kraft.  
 
Miljö- och byggnämnden bedömer att byggnaden inte hålls i vårdat skick eller underhållas på ett så-
dant sätt att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i PBL 8 kap 4 § och 14§ i hu-
vudsak bevaras. 
 
Att tomt och kvarvarande byggnadsrester på Aklejan 10 inte hålls i sådant vårdat skick och sköts så 
att risken för olycksfall begränsas. Att betydande risker och olägenheter föreligger på grund av fas-
tighetens allmänna tillstånd och brist på underhåll. 
 
Yttranden 
Inga förklaringar eller yttranden har inkommit 
 
Upplysning 
Om föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgär-
den ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske. 
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Mbn § 43 Diarienummer: SBN2020/1049 

Fyrken – Tillbyggnad av industribyggnad 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

• Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen (2010:900).  
• Startbesked för att påbörjas åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  
• Ifylld kontrollplan och intyg skall lämnas in till Samhällbyggnadssektorn, Miljö- och 

byggenheten när åtgärden är färdigställd. Efter det utfärdas slutbesked enligt 10 
kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnaden tas i 
bruk.  

• Avgiften för bygglovet är 9 791 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Faktura skickas separat.  

______ 
 
Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan, ankomstdaterad 2020-12-01  
Reviderad situationsplan, ankomstdaterad 2021-01-12 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, ankomstdaterad 2020-12-01 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tillbyggnad av industribyggnad med byggnadsdel med 102,82 m2 på fastigheten Fyr-
ken 2.  
 
Ärendet inkom till miljö- och byggenheten 2020-12-01. Komplettdatum för ärendet var 2021-01-12. 
Den 28 januari 2021 på begäran av sökande lades ärendet på is tills filmning av avloppet på tomten 
skulle bli klar. Ärendet återupptogs för handläggning den 24 februari 2021 efter att VA-enheten var 
färdiga med filmning av avloppet och inkom med yttrande om att bygglov får beviljas närmare än 
10 meter ifrån brunnar då dessa måste kommas åt för spolning etc. Att Va-enheten får och kan ta 
dit och infodra ledningen för att säkerställa dess funktion över tid.  
 
Handläggningstiden har alltså varit under 10 veckor.   
 
Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område (nr 1389). Maximal byggnadshöjd är angiven till 
4 meter enligt detaljplanen. Med den planerade takkonstruktionen blir byggnadshöjden 5,6 meter. 
Åtgärden avviker från angiven byggnadshöjd med 40 %.  
  
Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att ägare av angränsande fastigheter har underrättats om ansökan om getts till-
fälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ärendet har också skickats på remiss till 
VA-enheten och Miljöenheten. Inga negativa yttranden har inkommit.   
VA-enheten har inkommit med yttrande, se bilaga 3.  
 
    forts  
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Mbn § 43 forts 
 
Skäl till beslut  
Förutsättningar för bygglov inom ett område med detaljplan anges i 9 kap. 30 § PBL. En förutsätt-
ning är att det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen, eller avviker 
från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller är en liten av-
vikelse enligt denna lag eller tidigare bestämmelser. Vidare får åtgärden inte strida mot detaljplanen.  
 
Förslaget avviker från detaljplanen gällande mark som inte får bebyggas (prickmark) och byggnads-
höjden där detaljplanen tillåter 4,0 meter. Förslaget redovisar att placering av tillbyggnaden sker på 
prickmark samt en byggnadshöjd på 5,6 meter. Åtgärden strider således mot 9 kap. 30 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Enligt 9 kap. 31 c § PBL efter det att genomgörandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov 
utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden inne-
bär att sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den an-
vändning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).  
Enligt 9 kap. 31 d § PBL få dock bygglov ges för en åtgärd om avvikelser tidigare har godtagits en-
ligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åt-
gärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).   
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 
kap. PBL.  
 
Upplysningar 

• 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 rit-
ning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjandet.  

• Utsättning får ske genom byggherrens egen försorg.  
• Färdigställandeskydd krävs ej i detta ärende.  

 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  
Bilaga 3 – Yttrande från VA-enheten  
 
 
Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden och berörda fastighetsägare  
Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare  
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Mbn § 44 Diarienummer: ECOS 2021-57 

Yttrande om inkomna handlingar om tillstånd till utrivning, ombyggnation re-
gleringsdammar vid Nisshyttan, Säters kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna bilagt yttrande till Mark- och miljödomstolen, Nacka tings-
rätt. 
 
______ 
 
Yttrande 
Se bilaga 1 
 
Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och byggnämnden i Säters kommun att inkomma 
med synpunkter på inkomna handlingar i mål M 566-20 om tillstånd till utrivning, ombyggnation av 
regleringsdammar vid Nisshyttan, Säters kommun. 
 
Bakgrund 
I november 2020 (Dnr 2020-538), fick Miljö- och byggnämnden yttra sig över Borlänge energi AB:s 
ansökan om utrivning och ombyggnation av reglerdammar vid Nisshyttan till Mark- och miljödom-
stolen, Nacka tingsrätt, M 566-20. Miljö- och byggnämnden lämnade yttrande 2020-11-18, § 122. 
 
Bilaga 
Bilaga 1 – Yttrande tillstånd till utrivning, ombyggnation av regleringsdammar i Nisshyttan, Säters 
kommun  
 
Sändlista 
Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. 
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Mbn § 45 

Ekonomi och budgetuppföljning 
 
Beslut 
Miljö-och byggnämnden tackar för informationen. 
 
_________ 
 
Miljö- och byggchef och sektorchef informerar om aktuell ekonomisk status. 
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Mbn § 46 

Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
 
__________ 
 
Information om: 

• Rekrytering av livsmedelsinspektör avbruten 
• Rekrytering av miljöinspektör 
• Bygglovshandläggare tillbaka efter föräldraledighet 
• Deltidssjukskrivning 
• Intermittent pensionär jobbar 80% 
• Konsult avslutar uppdrag. Ny konsult 
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Mbn § 47 

Kurser och inbjudningar 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
 
_________ 
 
Inbjudan till digital konferens om trygg och konkurrenskraftig elförsörjning i Dalarna för att möta 
ökad elektrifiering, den 27 april. 
 
Inbjudan till webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, den 13 april. 
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Mbn § 48 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-01—2021-02-28 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
av 2021-03-17, § 48. 
 
______ 
 
Miljöärenden 
 

2021-021 Ulvshyttan 7:15 Yttrande om förhandsbesked IJ 

2021-005 Magnilbo 14:2 Yttrande om strandskyddsdispens SJ 

2021-038  Yttrande om ansökan om överlåtelse av 
kemiska produkter 

ÅM 

2021-037 Ulvshyttan 7:81 Yttrande om strandskyddsdispens för 
ställplatser 

SJ 

2021-038  Yttrande om ansökan om överlåtelse av 
kemiska produkter 

ÅM 

2020-327 Bomsarvet 6:4 Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

JS 

2020-479 Skedvi Kyrkby 
10:11 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

JS 

2020-436 Källarbo 1:11 Tillstånd till avloppsanordning för WC-
avlopp 

AH 

2020-436 Källarbo 1:11 Föreläggande om försiktighetsmått gäl-
lande anläggande av avloppsanordning 
för BDT 

AH 

2020-518 Kråkmyra 3:7 Tillstånd till avloppsanordning för WC-
avlopp 

JS 

2020-539 Kvarnsveden 
6:3 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

2018-190 Uppbo 2:1 Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

JS 

2020-567 Ulvshyttan 7:78 Beslut om anmälan om kompostering av 
organiskt hushållsavfall 

SJ 

2020-410 Kvarnsveden 
19:1 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

 
     forts 
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Mbn § 48 forts 
 
Byggärenden 
 
Nya eller ändrade byggärenden 
 
JN2020/0035 Säter 4:25 Nybyggnad av specialbostadshus särskilt 

boende (SäBo). Rättidsprövning. 
HJ 

SBN2021/0059 Nyberget 19:1 Installation av eldstad/rökkanal. Startbe-
sked. 

HJ 

SBN2021/0056 Boet 17 Installation av eldstad/rökkanal. Startbe-
sked. 

CT 

SBN2020/0958 Magnilbo 14:2 Nybyggnad av fritidshus, flytt av befintlig 
stuga, installation av eldstad/rökkanal 
samt strandskyddsdispens. Bygglov, 
strandskyddsdispens. 

HJ 

SBN2020/1032 Fabriken 8 Rivning av hus för f.d. gruppboende. Av-
skrivning av ärendet. 

HJ 

SBN2020/1051 Lilla Klingsbo 
8:4 

Nybyggnad av transformatorstation samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, startbe-
sked, strandskyddsdispens. 

HJ 

SBN2020/0774 Nedre To-
sarby 4:22 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus samt komplementbyggnad (ma-
skinhall/stall) – tilltänkt avstyckning. Rät-
tidsprövning. 

HJ 

JN2020/0027 Jönshyttan 1:1 Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2031-02-22 
för uppställning av baracker vid återvin-
ningscentralen (ÅVC). Bygglov, startbe-
sked 

HJ/NE 

SBN2021/0168 Anstahyttan 
9:5 

Installation av eldstad/rökkanal. Startbe-
sked. 

CT 

SBN2021/0142 Ulvshyttan 
7:46 

Installation av eldstad/rökkanal. Startbe-
sked. 

CT 

SBN2021/0143 Landa 7:3 Installation av eldstad/rökkanal. Startbe-
sked. 

CT 

SBN2021/0184 Ovangårdarne 
7:17 

Installation av eldstad/rökkanal. Startbe-
sked. 

CT 
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Mbn § 48 forts 
 
Pågående byggärenden - separata startbesked 
 
JN2020/0035 Säter 4:25 Nybyggnad av specialbostadshus särskilt 

boende (SäBo) 
HJ 

SBN2020/1081 Skenshyttan 
9:15 

Nybyggnad av fritidshus HJ 

 
Pågående byggärenden - slutbesked 
 
SBN2015/0557 Nedre Stub-

bersbo 13:3 
Tillbyggnad av fritidshus HJ 

SBN2019/0735 Ulven 6 Marklov för ändring av marknivå samt 
nybyggnad av mur 

HJ 

SBN2016/0201 Fordonet 1 Ändring av fasadfärg på industribyggnad 
(kontorsdelen) 

HJ 

SBN2018/0339 Fordonet 1 Ombyggnad av industribyggnad (installat-
ion av portar) 

HJ 

SBN2020/0087 Dalkarlsnäs 
1:19 

Nybyggnad av fritidshus samt installation 
av eldstad/rökkanal. Interimistiskt slutbe-
sked. 

HJ 

SBN2019/0667 Bergbacken 1 Tillbyggnad av industribyggnad HJ 

SBN2020/1086 Kruset 8 Installation av eldstad/rökkanal CT 

SBN2020/0044 Mora 13:90 Nybyggnad av enbostadshus och car-
port/garage. Interimistiskt slutbesked. 

SOE 
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Mbn § 49 

Verksamhetsinformation/Rapport överklagningar 
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
 
__________ 
 
Information om: 

• Ecos 2 
• Public 360 
• Budget 
• 5-årsuppföljning 
• Dokumenthanteringsplan 
• Översyn av blanketter 
• Medverkar i LOTS 
• Medverkar i VA-plan 
• Medverkar i E-tjänst för torghandel 
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Mbn § 50 

Rapporter och delgivningar 
 
Rapport status överprövningar och överklaganden 
 
"Förvaltningsplan, 
Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027" 
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