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Mbn § 90 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden 
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Mbn § 91 Mora 8:86 Tillsyn ovårdad tomt 
SBN2018/1009 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs fastighetsägaren, 
Kenth Olsson, att senast inom 3 månader från det att ni fått ta del av detta beslut, vidta 
åtgärden och städa upp fastigheten Mora 8:86. Det gäller bland annat eventuella skrotbilar som 
ska föras bort, presenning ska plockas från tomten och ner från taket. 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.  

(Detta beslut gäller omedelbart i enlighet med 11 kap. 38 § PBL trots att beslutet inte har 
vunnit laga kraft).  

____________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Anmälan, ankomstdaterad 2018-10-08 

Fotografier, ankomstdaterade 2018-10-08 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
utgörs av industrifastighet.   

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, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller 
huvudman för en allmän plats 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 
åtgärden (åtgärdsföreläggande).  

Enligt 11 kap. 38 § PBL får Miljö- och byggnämnden bestämma att åtgärden som 
föreläggandet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläggandet inte har vunnit laga 
kraft.   
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Mbn § 91orts 

Tillsynsbesök har utförts på fastigheten av två handläggare. Under besöket godtogs 
fastighetsägarens begäran om att få några månader för att städa upp tomten. Detta har inte 
gjorts enligt anmälaren, vilket medför att tomtens skick har försämrats. Alla tomter ska enligt 
plan- och bygglagen hållas i vårdad skick.  

Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att enbart anmälaren har fått framföra sina åsikter. Fastighetsägaren har 
underrättats om nämndens tillsynsärende och medverkat vid platsbesöket.  

Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  

Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  

Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden och anmälaren  
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Mbn § 92 Asken 13 (tilltänkt avstyckning) – 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
SBN2021/0274 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, meddelas att 
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.  

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 4 998 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-03-30 

Situationsplan, ankomstdaterad 2021-04-23 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked (tilltänkt avstyckning) planerad nybyggnad av enbostadshus.  

Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att inga sakägare har bedömts vara berörda. Fastigheten ligger inom 
detaljplanelagt område och är förenligt med den.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 

Skäl till beslut 
Den föreslagna åtgärden får anses förenlig med detaljplanen och uppfyller kraven i 2 kap.4–5 § 
§ plan- och bygglagen (2010:900). 

Upplysningar 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och 

bygglagen (2010:900) PBL. 
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Mbn § 92 forts 

• 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) PBL. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  

Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  

Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden  

 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
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Mbn § 93 Österby 4:5 omr 21 (tilltänkt avstyckning)- 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ett 
fritidshus 
SBN2021/0227 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, meddelas att 
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor.  

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 5 474 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-03-16 

Situationsplan, ankomstdaterad 2021-03-16 

Miljöenhetens yttrande, ankomstdaterad 2021-5-07 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked (tilltänkt avstyckning) planerad nybyggnad av ett enbostadshus 
samt ett fritidshus.  

Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att den har remitterats till Miljöenheten, Räddningstjänsten, Dala Elnät samt 
berörda grannar. Inga negativa yttranden har inkommit.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. 
Ingen strandskydd, jordbruksmark eller dylikt förekommer.  

Skäl till beslut 
Den föreslagna åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 
kap.4–5 § § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Mbn § 93 forts 
 

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) PBL. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  

Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  

 

Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden  
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Mbn § 94 Yttre Heden 48:1 (omr 20) – Nybyggnad av 
enbostadshus samt komplementbyggnad (garage) 
SBN2021/0230 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) med villkor att 
godkänt tillstånd för avloppsanläggning erhålls från miljö och byggenheten. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag:  
Namn: XX  
Adress: XX  

3. Avgiften för bygglovet är 23 848 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i ärendet 
• Ansökan, ankomstdaterad 2021-03-16  
• Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-03-016 
• Reviderad situationsplan, ankomstdaterad 2021-04-09 
• Plan-, fasad- och sektionsritningar, ankomstdaterad 2021-04-09 
• Plan-, fasad- och sektionsritningar (komplementbyggnad), ankomstdaterad  

2021-03-19 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (garage) med 
byggnadsdel med 168,2 m2 på fastigheten Yttre Heden 48: (omr 20).    

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållenbebyggelse.   

Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 9 och 10 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900). 
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Mbn § 94 forts 

Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att ägare av angränsande fastigheter har underrättats om ansökan om getts 
tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  
Inga negativa yttranden har inkommit.  
Ärendet har också skickats på remiss till Dala energi, VA-enheten och Miljöenheten. 
Dalaenergi har inkommit med yttrande, se bilaga 3.  

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 sammanträde för 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/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  

Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  

Bilaga 3 – Yttrande från Dalaenergi och miljöenheten 

Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden och berörda fastighetsägare  

Kopia av beslutet till: Skattemyndigheten 

Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare  
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Mbn § 95 Naglarby 49:7 – Nybyggnad av förråd och 
carport 
SBN 2021/0265 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  
2. Startbesked för att påbörjas åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.  
3. 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.  

4. Avgiften för bygglovet är 6 764 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet  
Ansökan, ankomstdaterad 2021-03-29 

Reviderad situationsplan, ankomstdaterad 2021-05-28 

Plan-, fasad- och sektionsritningar, ankomstdaterad 2021-03-29 

Bilder, ankomstdaterad 2021-03-29 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av förråd och carport med byggnadsdel med 50 m2 på fastigheten 
Naglarby 49:7. Detaljplanen medger att man bygger enbostadshus och komplementbyggnad 
inom området. Första byggnaden på fastigheten Naglarby 49:7 blir förråd och carport och 
p.g.a. detta tas ärendet upp i nämnden för beslut. Bostadshuset ska byggas i snar framtid enligt 
samtal med sökanden.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.  

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



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 14 (31) 

Mbn § 95 forts 

Inkomna yttranden 
Åtgärden är sådan att inga ägare av angränsande fastigheter har bedömts vara berörda.  

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 
ritning/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 – Kontrollplan för Naglarby 49:7 

Sändlista  
Beslutet delges: Sökanden och berörda fastighetsägare  

Kopia av beslutet till: Skattemyndigheten 

Kungörelse av beslutet till: berörda sakägare  
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Mbn § 96 Information överklagande SÄBO 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljö- och byggchef informerar om överklaganden gällande projekt nya SÄBO (särskilt 
boende). 
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Mbn § 97 Beslut om enskilt avlopp med förbud 
ECOS 2021-150 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att senarelägga datumet för förbud att släppa ut 
hushållsspillvatten (WC och BDT) till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten XX, i 
Säters kommun. 

Datumet för förbudet senareläggs till 2022-03-01 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om inrättande av enskilt avlopp har inkommit på fastigheten Österby 7:10, innan 
förbud att släppa ut hushållsspillvatten (WC och BDT) till den bristfälliga avloppsanordningen 
trätt i kraft. 

Bakgrund 
En ansökan om att få senarelagt förbudsdatum lämnades in 2020-10-29 av fastighetsägaren på 
Österby 7:10. Nämnden beslutade att senarelägga förbudsdatumet till 2021-06-01, den 2020-
12-16 Mbn § 142.  

Motivering 
Eftersom handläggningstiden just nu är mycket lång, finns risk att fastighetsägare inte hinner 
åtgärda sina avlopp innan förbudet träder i kraft. Av den anledningen har miljö- och 
byggnämnden 2021-03-17 § 40 beslutat att senarelägga förbudsdatumen med 9 månader för de 
fastighetsägare som lämnat in en ansökan innan befintligt förbud trätt i kraft.  

Tiden för förlängningen av förbudet ska både täcka in handläggningstid och den tid det tar för 
fastighetsägare och entreprenör att färdigställa avloppsanordningen.  

Delges 
Fastighetsägare Österby 7:10 
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Mbn § 98 Förlängning av förbudsdatum gällande befintliga 
avloppsanordningar där ny ansökan inkommit 
ECOS 2021-254 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande.  
1. Fastighetsägare som har meddelats förbud på befintlig avloppsanordning där förbudet 

träder i kraft senast 31 december 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 förlängas 
kortare tid än nio månader.  

3. Miljö- och byggnämnden delegerar 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 
ansökan bör förlängning av förbudsdatumet meddelas.  

Ett större antal fastigheter fick under 2018 förlängning av förbudsdatum till 2021. Många 
fastighetsägare har ansökt om ny avloppsanordning under 2020 och början av 2021 där 
tillstånd och genomförande av avloppsanordningen inte kommer att hinna färdigställas innan 
förbudsdatumet träder i kraft. 
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Mbn § 99 Prioritering av handläggning av små avlopp i 
Uggelbo, Nordåker och Uppbo 
ECOS 2021-255 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande.  

1. Handläggning av ansökningar för fastigheter som ligger inom föreslagna 
verksamhetsområden i Uggelbo, Nordåker och Uppbo ska prioriteras före övriga 
ansökningar. 

2. Prioritera att kontakta de fastighetsägare som har ett förbud inom ovanstående område, 
men som ej ansökt om nytt avlopp. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har många ansökningar gällande små avlopp inkommit till Miljö- och byggkontoret 
vilket lett till hög arbetsbelastning. Tidigare prioriteringsordning av ansökningar har varit 
nybyggnation och i den ordning ansökningar inkommit.  

Då risken att de kommunala vattentäkterna förorenas behöver ovanstående områden prioriteras 
före övriga ansökningar och områden.  

Bakgrund 
Fastigheter i Uggelbo, Nordåker och Uppbo kommer att ingå i de föreslagna 
verksamhetsområdena för kommunal VA-utbyggnad. Dessa områden ligger inom 
tillrinningsområde för kommunala vattentäkter. Risken att avloppsanläggningarna förorenar 
vattentäkterna ökar med tiden, då marken riskerar att bli mättad och därmed att ett läckage kan 
ske av näringsämnen, läkemedelsrester, smitta mm till vattentäkterna. 

Säters kommun har tagit fram ett förslag gällande VA-utbyggnaden inom områdena. Prioritering 
av utbyggnaden är bland annat baserad på riskerna med förorening av de kommunala 
vattentäkterna. Förslaget i dagsläget är att fastigheter i områden kommer att kunna koppla på sig 
först 2027-2028 (Nordåker, Uggelbo) resp 2029-2030 (Uppbo).  Att låta fastighetsägarna invänta 
den kommunala utbyggnaden för avlopp är inte aktuellt med tanke på att det är många år kvar. 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 19 (31) 

Mbn § 100 Handlingsplan för klimatneutralitet 
ECOS 2021-271 

Beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

___________ 

Yttrande 
Handlingsplanen är en bra grund för att hantera de mångfacetterade och svåravgränsade 
områden som påverkar vår alltmer uppenbara klimatpåverkan, För att planens intentioner ska 
kunna förverkligas krävs dock ett stort intresse för frågorna på både politisk och 
tjänstemannanivå. Detta är en förutsättning för att uppföljningar samt ökad detaljeringsgrad 
ska kunna komma till stånd. Då många åtgärder tar tid och resurser kan också andra 
verksamheter behöva ”sättas på vänt” eller resurser tillföras. 

Kommunens skogs- och grönyteskötsel är ett område, som inte alls nämns, men där åtgärder 
(exempelvis omvandling från intensivt klippta gräsmattor till ängsmark) redan påbörjats och 
många ytterligare bör kunna vidtas. Inom området klimatkommunikation bör också 
miljötillsynen kunna vara en kugge bland andra i arbetet att uppmuntra privatpersoner och 
näringsliv till ett mer klimatsmart agerande. När det slutligen gäller ekonomin, måste 
kostnaderna för klimatåtgärder jämföras med kostnaderna för att hantera konsekvenserna om 
vi väljer att inte göra något. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden har fått ett förslag till handlingsplan för klimatneutralitet på remiss 
från Samhällsbyggnadsnämnden. 

Bakgrund 
Handlingsplanen har tagits fram av miljösamordnaren Anna Nygren. Den är ett försök att ta 
ett helhetsgrepp kring områden där kommunens agerande kan påverka klimatutvecklingen. 
Huvudpunkter som behandlas är fordon och transporter, byggnader och anläggningar, 
livsmedel, konsumtion, avfall, klimatkommunikation, klimatsmart samhällsplanering och gröna 
finanser. 

Datum för återrapportering  Delges 
Vartannat år i samband med miljöbokslutet.  Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 20 (31) 

Mbn § 101 Avgränsningssamråd transportinfrastruktur 
2022-2033 
ECOS 2021-241 

Beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till Region Dalarna. 

______ 

Yttrande 
Beskrivningen av vilka aspekter som avses behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen är 
mycket kortfattad. Det är därför svårt att på djupare nivå tränga in i hur frågorna kommer att 
hanteras i planerna. Med detta sagt ställer vi oss, från kommunens sida, huvudsakligen bakom 
den avgränsning av miljöaspekter som görs i samrådshandlingarna. Ett tydliggörande kring hur 
aspekterna är tänkta att avgränsas i tid och rum är dock önskvärt. 

Vid sidan av att beskriva miljöaspekter kopplade till dagens transportinfrastruktur behöver 
planen hantera exempelvis följande områden: 

• Frågor om bevarande av ekologiska samband vid framtida infrastruktursatsningar, 
(anpassad sträckning, kompensationsåtgärder, faunapassager etc.) 

• Möjligheten att, i samband med framtida exploateringar, tillvarata möjligheter att skapa nya 
naturvärden, exempelvis öppna varma sandmarker för pollinatörer.  

• Hur vi tillsammans kan arbeta för att få tillstånd en klimatsmart samhällsplanering, där en 
huvuddel av vardagens målpunkter är möjliga att nå för cyklister, gångtrafikanter och via 
kollektivtrafiken.  

• Hur tillgång/försörjning av fossilfria bränslen kan hanteras. 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har av Region Dalarna fått ett avgränsningssamråd kring innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivning för Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarnas län 
2022-2033. 

Bakgrund 
Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny 
infrastrukturproposition.  

Delges 
Region Dalarna  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 21 (31) 

Mbn § 102 Verksamhetsinformation/status överprövningar 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation om: 

• MBN diarium på plats 
• 5-års uppföljning av bygglov 
• Dokumenthanteringsplanen snart klar 
• Översyn av blanketter 
• Medarbetarbudget 
• Nytt avtal med skyddsjägarna 
• Nästan dubbelt så många bygglov 1/1-1/5 i år jämfört med 2018 
• Status överprövningar 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 22 (31) 

Mbn § 103 Arbetsmiljö och personalfrågor 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
• Rekrytering a livsmedelsinspektör och miljöinspektör 
• Tidsbegränsad anställning av administratör 
• Hög arbetsbelastning 

 

 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 23 (31) 

Mbn § 104 Kurser och inbjudningar 
 

Inbjudan till kursen att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten inom MB 
och PBL-området – Digitalt, den 17 juni. 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 24 (31) 

Mbn § 105 Redovisning av delegationsbeslut tiden 
2021-05-01—2021-05-31 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll av 2021-06-09, § 105. 

Miljöärenden 

2021-138 Solvarbo 40:6 Yttrande om rivning och nybyggnation IJ 

2021-186 Forsbo 4:2 Beslut angående enskilt av lopp med 
förbud 

HO 

2021-127 Fäggeby 25:2 Beslut om installation av värmepump SJ 

2021-43 Stocksbro 4:1 Beslut om att senarelägga förbudsdatum HO 

2021-146 Österby 4:5 Yttrande om förhandsbesked för 
nybyggnation 

IJ 

2021-151 Mora 8:13 Yttrande om rivning och nybyggnation IJ 

2021-93 Bodarne 2:5 Beslut om att senarelägga förbudsdatum HO 

2021-48 Bodarne 11:2 Beslut om att senarelägga förbudsdaum HO 

2021-187 Ingevallsbo 5:5 Yttrande om rivning och nybyggnation SJ 

2021-234 Handsken 2 Yttrande om rivning och nybyggnation SJ 

2021-110 Naglarby 18:3 Beslut om installation av värmepump SJ 

2021-226 Österby 9:7 Beslut angående enskilt avlopp med förbud HO 

2021-134 Åkre 7:3 Beslut om installation av värmepump SJ 

2021-130 Lilla Klingsbo 
12:5 

Beslut om installation av värmepump SJ 

2021-227 Mora 13:35 Föreläggande med anledning av anmälan 
om avhjälpandeåtgärder 

ÅM 

2021-245 Kyrkan 1 Föreläggande med anledning av anmälan 
om blästring 

ÅM 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 25 (31) 

Mbn § 105 forts 

2021-39 Skenshyttan 
9:15 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

2021-145 Solvarbo 24:7 Beslut om installation av värmepump SJ 

2021-190 Gruvby 1:6 Beslut om installation av värmepump SJ 

2021-46 Gussormsbo 
1:8 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

2021-104 Uddsarvet 7:1 Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

2020-508 Nisshyttan 1:11 Föreläggande om försiktighetsmått gällande 
anmälan om anläggande av 
avloppsanordning för BDT-avlopp 

AH 

2020-508 Nisshyttan 1:11 Tillstånd till avloppsanordning för WC-
avlopp 

HO 

2021-016 Österby 1:12 Beslut angående ansökan om senarelagt 
förbudsdatum för enskilt avlopp med 
förbud 

HO 

2019-234 Nyhyttan 4:26 Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

HO 

2020-463 Nedre Tosarby 
3:8 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

2020-461 Nedre Tosarby 
5:6 

Tillstånd till avloppsanordning för WC- 
och BDT-avlopp 

AH 

2021-015 Ansta 26:6 Beslut angående enskilt avlopp med förbud HO 

 
Byggärenden 
Nya eller ändrade byggärenden 
 
SBN2021/0121 Barrträdet 13 Tillsyn – Olovligt byggande. 

Avskrivning av ärendet. 
HJ 

SBN2021/0082 Barrträdet 13 Tillbyggnad av enbostadshus 
(förråd). Bygglov, startbesked. 

HJ 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 26 (31) 

Mbn § 105 forts 

SBN2021/0326 Backa 49:2 Nybyggnad av komplementbyggnad 
(förråd/garage – Attefallshus) – ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. 

CT 

SBN2021/0311 Pungmakarbo 5:6 Installation av eldstad/rökkanal 
(vardagsrum). Startbesked. 

CT 

SBN2021/0311 Pungmakarbo 5:6 Installation av eldstad/rökkanal 
(kök). Startbesked. 

CT 

SBN2021/0321 Uttern 1 Nybyggnad av komplementbyggnad 
(Attefallshus) – ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked. 

HJ 

SBN2021/0080 Handsken 1 Rivning av komplementbyggnad 
(förråd) samt renovering av 
jordkällare. Rivningslov, startbesked. 

HJ 

JN2021/0003 Säter 4:5 Marklov för nedtagning av två träd 
(Gränsgatan). Marklov, startbesked. 

HJ 

SBN2021/0320 Landa 13:1 Rivning (lada) och nybyggnad 
(garage) av komplementbyggnad. 
Avskrivning av ärendet. 

CT 

SBN2021/0327 Lerviken 22:12 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CT 

SBN2021/0336 Gustafs-Moren 
3:1 

Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CT 

SBN2021/0216 Skedvi Kyrkby 
1:15 

Ändrad användning av 
komplementbyggnad (från garage till 
gäststuga) och utvändig ändring. 
Bygglov. 

ABR 

SBN2021/0193 Myran 3 Tidsbegränsat bygglov för ändrad 
användning av skolbyggnad (till 
konditori och bageri) i 10 år. 
Rättidsprövning. 

ABR 

SBN2021/0233 Mora 134:1 Rivning samt nybyggnad av 
komplementbyggnad (växthus). 
Rivningslov, bygglov, startbesked. 

HJ 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 27 (31) 

Mbn § 105 forts 

SBN2021/0176 Uddsarvet 7:1 Nybyggnad av fritidshus. Bygglov. HJ 

SBN2020/0773 Skenshyttan 16:4 Tillbyggnad av komplementbyggnad (med 
carport). Nytt avgiftsbeslut. 

HO 

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

ABR 

SBN2021/0219 Bispbergshyttan 
66:1 

Tillbyggnad av enbostadshus. Bygglov. ABR 

SBN2021/0345 Storhaga 7:3 Installation av oljeavskiljare i 
drivmedelsanläggning – ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked. 

ABR 

SBN2020/0616 Rasjöbo 1:2 Nybyggnad av komplementbyggnad (garage 
och stall) och rivning av befintligt stall. 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2021/0312 Mora 13:81 Tillbyggnad av enbostadshus (tak över 
trädäck). Bygglov, startbesked. 

CT 

SBN2020/0798 Ulvshyttan 7:81 Marklov för anläggande av ställplatser. 
Marklov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0383 Backa 84:2 Ändring av komplementbyggnad till 
Attefallskomplementbyggnad (gäststuga) – 
ej bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. 

HJ 

SBN2020/1057 Backa 84:2 Tillbyggnad av fritidshus, flytt av 
komplementbyggnad (bastu) samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
strandskyddsdispens. 

HJ 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 28 (31) 

Mbn § 105 forts 

SBN2021/0175 Nyckeln 13 Utvändig ändring av flerbostadshus 
(inglasning av balkong). Bygglov, 
startbesked. 

HJ 

SBN2021/0397 Bodarne 2:2 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad (bastu). 
Strandskyddsdispens (ändring av tidigare 
beslut). 

HO 

SBN2020/0294 Skönvik 1:15 Tidsbegränsat bygglov för anläggande av 
padelbanor 2020-06-24 – 2030-06-23. 
Godkännande och ändring i befintligt 
bygglov och startbesked. 

ABR 

JN2021/0008 Myran 4 Utvändig ändring av förskola 
(fasadrenovering samt fönsterbyte). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0229 Ingevallsbo 5:5 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
fritidshus. Strandskyddsdispens. 

ABR 

SBN2021/0081 Myran 1 Tillbyggnad av enbostadshus (altan). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0314 Handsken 2 Rivning och nybyggnad av 
komplementbyggnad (växthus) samt 
marklov för nedtagning av ett träd. 
Rivningslov, bygglov, marklov, startbesked. 

HO 

SBN2021/0185 Enbacka 19:14 Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad 
altan). Bygglov, startbesked. 

ABR 

JN2021/0004 Skedvi Kyrkby 
34:1 

Uppsättning av skylt/ljusanordning. 
Bygglov, startbesked. 

CT 

SBN2021/0416 Gösen 2 Invändig ändring av enbostadshus (från 
garderob till badrum) – ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked. 

ABR 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 29 (31) 

Mbn § 105 forts 

Pågående byggärenden - separata startbesked 

 

SBN2020/1091 Mora 124:2 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
tälthall (padel) samt anordnande av 
parkering t.o.m. 2031-04-13 

HJ 

SBN2021/0216 Skedvi Kyrkby 
1:15 

Ändrad användning av 
komplementbyggnad (från garage till 
gäststuga) och utvändig ändring 

ABR 

SBN2021/0317 Landa 95:2 Tidsbegränsat bygglov i 10 år för 
nybyggnad av komplementbyggnad 
(växthus) samt uppställning av containrar 

ABR 

SBN2021/0144 Fordonet 1 Tidsbegränsat bygglov i 10 år (t.o.m. 2031-
04-13) för ändrad användning av 
industrilokal (till padelhall) 

ABR 

SBN2020/1041 Mora 115:1 Tillbyggnad av enbostadshus ABR 

SBN2021/0176 Uddsarvet 7:1 Nybyggnad av fritidshus ABR 

 

Pågående byggärenden - slutbesked 

 

SBN2020/0885 Klockaren 12 Tillbyggnad av enbostadshus (inglasad 
veranda) 

HJ 

SBN2020/0596 Skedvi Prästgård 
1:60 

Utvändig ändring av enbostadshus (två 
tillkommande fönster) 

ABR 

SBN2021/0168 Anstahyttan 9:5 Installation av eldstad/rökkanal CT 

SBN2015/0594 Milan 8 Uppfyllning av garageinfart CT 

SBN2016/0157 Kasseby 3:6 Ingrepp i bärande konstruktion på 
enbostadshus – ej bygglovpliktig åtgärd 

CT 

SBN2015/0325 Juvelen 2 Nybyggnad av altan, tak och staket CT 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 30 (31) 

Mbn § 105 forts 

 

SBN2016/0008 Blåbäret 6 Ändring av byggnadens bärande delar – ej 
bygglovpliktig åtgärd 

CT 

SBN2015/0560 Barrträdet 6 Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 
– ej bygglovpliktig åtgärd 

CT 

SBN2019/0805 Säter 5:10 Tillbyggnad av enbostadshus ABR 

SBN2019/0903 Säter 4:5 Uppsättning av skylt (mellan Salutorget 
och Rv70) (ansökan i efterhand) 

ABR 

SBN2021/0088 Roten 5 Nybyggnad av plank CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-06-09 31 (31) 

Mbn § 106 Regler för nämndsmöten 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om regler för nämndsmöten. 
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