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Rådhuset Kommunfullmäktige 08:30-11:00

Beslutande:

Östen Stenberg (C) ordförande
Daniel Ericgörs (Kd) ersätter Christer Eriksson
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Ola Hult (C)
Lars Ottosson (Mp)
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Sekreterare

Ordförande
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Östen Stenberg
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Ola Hult
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Datum

Miljö- och byggnämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:
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Datum för anslags uppsättande: 2022-01-27
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Justerandes sign
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2022-01- 26

Sida

3 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 1 Ansökan om tillstånd för bergtäkt på
Puttberget
ECOS 2021-679

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget och översända detta till
Länsstyrelsen.
__________

Yttrande
Se Bilaga 1 - Yttrande angående ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för
bergtäkt, Säters kommun”

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Dalarna har gett Miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig
angående ansökan om tillstånd för täktverksamhet på Puttberget, fastigheten Solvarbo
43:6.

Bakgrund
Puttberget AB lämnade in 4 november 2020 en ansökan om tillstånd enligt 9 kap
miljöbalken från Puttberget AB för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten
Solvarbo 43:6 i Säters kommun till Länsstyrelsen i Dalarna. I kompletteringsskedet till
ansökan fick Miljö- och byggnämnden möjlighet att lämna yttrande. Nämnden
beslutade 2020-12-16, § 135 att lämna ett yttrande till Länsstyrelsen om att ansökan
behövde kompletteras på ett antal punkter. Länsstyrelsen har också 2021-02-25
respektive 2021-11-15 förelagt Puttberget AB om komplettering. Bolaget har därefter
inkommit med flera bemötanden av yttranden, samt ytterligare underlagsmaterial.

Beslutsunderlag
Bilaga 2 - Puttberget AB Ansökningshandlingar
Bilaga 3 - Avfallshanteringsplanen
Bilaga 4 - Svar på föreläggande om komplettering (2021-12-15)
Bilaga 5 - Simuleringar Puttberget (Tyréns 2021-12-21)

Delges
Länsstyrelsen i Dalarna, mail: dalarna@lansstyrelsen.se Ange: Dnr 551-18667-2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 2 Ändringar i reglemente
MBN2021/0199

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till
reglemente för Miljö- och byggnämnden enligt bilaga.
__________

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämndens reglemente föreslås revideras med anledning av att det
tillkommit ytterligare lagstiftning och med anledning av att Miljö- och byggnämndens
ansvarsområden inom viss lagstiftning behöver förtydligas. Kommunfullmäktige bör
även återta en delegation som getts till Miljö- och byggnämnden då den inte är hållbar
ur juridisk synpunkt. Syftet med förslaget till ändringar i reglementet är att förtydliga
Miljö- och byggnämndens ansvarsområden och vart beslut avseende kommunens
vetorätt om vindkraft rent juridiskt bör ligga.

Bakgrund
Sedan kommunfullmäktige beslutade om reglemente för Miljö- och byggnämnden i
Säters kommun 2018-12-13 har det tillkommit lagstiftning inom miljöområdet där
kommunfullmäktige bör ålägga Miljö- och byggnämnden att svara för prövning och
tillsyn. Detta gäller Lagen om foder och animaliska biprodukter. Inom lagen om tobak
och liknande produkter samt strålskyddslagen behöver det förtydligas vad som är
Miljö- och byggnämndens ansvarsområden eftersom det inom dessa lagstiftningar
finns ett delat ansvar med andra myndigheter och med andra enheter i kommunen.
Kommunfullmäktige har i nuvarande reglemente delegerat ärenden enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) till Miljö- och byggnämnden. Dessa ärenden avser beslut om
tillstånd för vindkraft och bedöms vara av principiell beskaffenhet och av större vikt
för kommunen vilket innebär att ärenden enligt denna paragraf ska avgöras av
kommunfullmäktige.

Delges
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 3 Yttrande Revisionsrapport
MBN2021/0155

Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att avge yttrande över revisionsrapport avseende
granskning av intern kontroll i kommunkoncernen enligt tjänsteutlåtande.
__________

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att begära in yttrande över revisionsrapport –
granskning av intern kontroll i kommunkoncernen från Miljö- och byggnämnden.
Revisionen har granskat arbetet med styrning och uppföljning av intern kontroll i
kommunkoncernen. Kommunfullmäktige har beslutat att begärt yttrande ska inlämna
senast 2021-02-11.

Bakgrund
I revisorernas granskningsrapport konstateras att Säters kommun saknar en tillräcklig
och tydlig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll. Revisorerna bedömer
även att det finns brister i nämndernas dokumentation av identifiering och analys av
risker samt att det är en brist att nämndledamöterna inte deltar i arbetet med
riskanalys.

Yttrande
Miljö- och byggnämnden är till stora delar en nämnd som ansvarar för
myndighetsutövning. Utifrån detta bör även nämndens arbete med identifiering och
analys av risker i högre grad utgå från den lagstiftning som nämnden arbetar utifrån
och att nämnden uppfyller de krav som lagstiftningen ställer utöver de styrdokument
som kommunfullmäktige fastställer. Miljö- och byggnämnden instämmer i
revisorernas kritik av att identifiering och analys av risker inom Miljö- och
byggnämndens verksamhet utifrån detta behöver förbättras. Miljö- och byggnämnden
avser att under 2022 genomföra identifiering och analys av risker inom nämndens
verksamhetsområde där nämndens ledamöter ska vara delaktiga och utifrån det
fastställa en plan för intern kontroll. Denna plan ska sedan följas upp kontinuerligt
under året och rapporteras till nämnden för att säkerställa att åtgärder som vidtas för
att minimera riskerna ger avsedd effekt eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Planen för internkontroll ska sedan revideras varje år för att säkerställa att det är
relevanta risker som identifierats och analyserats som finns med i planen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 3 forts

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige Kf § 115.
Revisionsrapport 2021-09-30 Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen.

Delges
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 4 Plan för intern kontroll 2022
MBN2022/0001

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för 2022 enligt
bilaga.
__________

Ärendebeskrivning
Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande reglemente, regler och
anvisningar följs inom varje verksamhetsområde det vill säga nämnderna har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll upprätta regler och
anvisningar som kan behövas för den nämndsspecifika verksamheten utifrån den
övergripande intern kontrollen fullmäktige beslutat om. Miljö- och byggnämnden ska
utifrån detta varje år fastställa en plan för intern kontroll av nämndens verksamhet.
Planen ska utgå från de risker som nämnden har identifierat finns i verksamheten.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för intern kontroll i Säters kommun.
Utifrån reglementet har kommunstyrelsen fastställt en rutin för internkontroll. Enligt
reglementet ska Miljö- och byggnämnden varje år anta en särskild plan för den interna
kontrollen. Varje nämnd har sedan skyldighet att löpande följa upp den interna
kontrollen inom nämndens verksamhet.

Datum för återrapportering
Utifrån planen för internkontroll kommer vissa områden att återrapporteras till
nämnden en gång/kvartal, vissa en gång/halvår och vissa en gång/år. Planen för detta
finns i planen för intern kontroll.

Beslutsunderlag
Plan för intern kontroll för Miljö- och byggnämnden.

Delges
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 5 Lerviken 30:2 – Förhandsbesked för
nybyggnad av två fritidshus, rivning av två fritidshus
samt strandskyddsdispens
MBN2021/0194

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen meddelas att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap. 15 § beviljas.
3. Den yta som får tas i anspråk som tomt är markerad på bifogad situationsplan.
4. Avgiften för förhandsbesked och strandskyddsdispens är 16 422 kronor (i enlighet
med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
__________

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, ankomstdaterad 2021-12-08
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2022-12-08
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-12-08

Ärendebeskrivning
Ansökan gäller förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av två
fritidshus. På fastigheten finns två fritidshus som planeras rivas och ersättas av de nya
byggnaderna enligt bifogad situationsplan.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område.

Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i
2 kap.4–5 § § plan- och bygglagen (2010:900).
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 5 forts.

Yttrande

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har
inkommit.

Upplysningar
•
•

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch 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 - Situationsplan
Bilaga 2 - Tomtplatsavgränsning

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Kopia till: Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 6 Lisselhaga 7:6 – Nybyggnad av enbostadshus
och komplementbyggnad (garage/förråd) samt
installation av eldstad/rökkanal
MBN2021/0148

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap. 15 § beviljas. Hela
fastigheten får tas i anspråk som tomt.
3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag:
Namn: Niklas Ek
Behörighetsnummer: SC1860-12
4. Avgiften för bygglovet är 29 560 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).
Faktura skickas separat.
__________

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan, ankomstdaterad 2021-10-26
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-10-26
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2022-01-03
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-11-17
Plan- och fasadritning, ankomstdaterad 2021-10-26
Garage/förråd plan-, fasad- och sektionsritning 2021-11-09

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd)
samt installation av eldstad/rökkanal. Enbostadshuset byggs på en avstyckad tomt
som tidigare har varit bebyggd med en carport/förrådsbyggnad.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 6 forts.

Skäl till beslut
Föreslagen åtgärd får anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och
uppfyller tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap.
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.

Yttrande

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har
inkommit.

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 3.
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 – Ritningar som ingår i beslutet
Bilaga 3 – Kallelse till tekniskt samråd

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Kopia till: Kontrollansvarig, Länsstyrelsen Naturvårdsenheten
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 7 Fördelning av 2022 års budget fördelad per
verksamhet
SBN 2021/0292

Beslut
Miljö- och Byggnämnden beslutar fastslå fördelning av 2022 års budget enligt bifogat
förslag.
__________

Ärendebeskrivning
Miljö och Byggnämndens ökade budgetram för 2022 fördelas jämnt över
verksamheterna utifrån ramökningen på 1,25 %. Till detta kommer ytterligare
utökning av ram enligt separata äskanden av medel för nya behov. Totalt äskades
1 500 kkr varav 1 000 kkr tilldelades. Dessa fördelas på respektive äskande
verksamhet, i detta fall Miljö- och Byggkontoret.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Budget 2022 fördelad per verksamhet förslag MBN

Delges
Miljö och Byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 8 Verksamhetsinformation
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Tf enhetschef Mari Olsson informerar om genomförd genomlysning och åtgärdsplan
för Miljö- och byggenheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 9 Arbetsmiljö- och personalfrågor
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Sektorchef Andreas Mossberg och Tf enhetschef Mari Olsson informerar om
personalorganisationen på Miljö- och byggenheten.
Ordförande efterfrågar en presentation av alla medarbetare på miljö- och byggenheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

Mbn § 10

Kurser och inbjudningar

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Inget att rapportera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-01- 26
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 11 Redovisning av delegationsbeslut tiden
2021-12-01-2021-12-31
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll av 2022-01-26, § 11

Bakgrund och ärendebeskrivning
Miljöärenden

Justerandes sign

2020-269

Övre Stubbersbo
15:7

Nedsättning av avgift för ansökan
om inrättande av
avloppsanläggning

HO

2018-143

Murmästarbo 4:8

Avvisning av ansökan om
inrättande av avloppsanordning

AH

2018-379

Kolarbo 1:25

Tillstånd till avloppsanordning
WC-och BDT-avlopp

KÖ

2020-001

Ansta 41:1

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BDT-avlopp

2021-642

Skedvi Kyrkby
34:1

Beslut om riskklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

IJ

2021-638

Skedvi Kyrkby
34:1

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

IJ

2021-637

Orrsta 14:5

Återbetalning av avgift för
miljötillsyn

HO

2021-448

Ansta 26:6

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BDT-avlopp

2021-448

Ansta 26:6

Beslut om nedsättning av avgift för AH
ansökan om avloppsanläggning

2021-641

Johannisberg 1:6

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 11 forts.

Justerandes sign

2021-645

Landa 99:1

Beslut om installation av
värmepump

SJ

2021-658

Morkullan 5

Beslut om riskklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

IJ

2021-583

Landa 5:6

Yttrande om nybyggnad av
enbostadshus och
komplementbyggnad

IJ

2021-539

Solvarbo 45:11

Yttrande om tillbyggnad av
komplementbyggnad

IJ

2021-659

Morkullan 5

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

IJ

2021-328

Bergbacken 1

Beslut om avgift för handläggning ÅM
av anmälan om
avhjälpningsåtgärder

2021-652

Österby 1:14

Beslut om installation av
värmepump

SJ

2021-669

Skönvik 1:9

Beslut om riskklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

IJ

2021-550

Gessån 10:5

Tillstånd till avloppsanläggning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-227

Mora 13:35

Beslut om avgift för handläggning ÅM
av anmälan om
avhjälpandeåtgärder

2021-670

Skönvik 1:9

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

2021-596

Lerviken 2:2

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-526

Nyhyttan 4:2

Yttrande om strandskyddsdispens
för nybyggnad av
komplementbyggnad

Utdragsbestyrkande

IJ

SJ
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Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 11 forts.
Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden

Justerandes sign

MBN2021/0178

Mora 13:85

MBN2021/0088

Skenshyttan 12:29 Nybyggnad av
ABR
komplementbyggnad (bod/förråd)
- ej bygglovpliktig åtgärd - samt
strandskyddsdispens. Startbesked,
strandskyddsdispens.

MBN2021/0189

Mora 13:90

Utvändig ändring av
ABR
komplementbyggnad (från carport
till garage). Bygglov, startbesked.

MBN2021/0191

Myran 3

Ändrad användning från del av
bageri/konditori till bostad.
Bygglov i efterhand, startbesked.

ABR

JN2021/0004

Skedvi Kyrkby
34:1

Uppsättning av
skylt/ljusanordning. Nedsättning
av avgift.

HO

MBN2021/0188

Boberg 4:10

Utvändig ändring av HVB-hem (ny CR
utrymningstrappa). Bygglov,
startbesked.

MBN2021/0113

Landa 5:6

Nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad
(garage/carport) samt installation
av eldstad/rökkanal och
uppförande av plank. Bygglov.

MBN2021/0110

Skenshyttan 15:4

Nybyggnad av
CR
komplementbyggnad (Attefallshus)
- ej bygglovpliktig åtgärd.
Avskrivning av ärendet.

MBN2021/0192

Kråkmyra 3:7

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

Nybyggnad av enbostadshus med
garage/förråd samt installation av
eldstad/rökkanal. Bygglov.

Utdragsbestyrkande

ABR

HO

HO

Sida

19 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 11 forts.
MBN2021/0162

Björkled 7:11

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

HO

MBN2021/0156

Bodarne 3:6

Strandskyddsdispens för rivning
och nybyggnad av fritidshus.
Strandskyddsdispens.

CR

MBN2021/0030

Solvarbo 49:5

Utvändig ändring av enbostadshus CR
och komplementbyggnader (byte
av takmaterial och fönster).
Bygglov, startbesked.

MBN2021/0090

Iris 1

Ändrad användning av
HO
flerbostadshus/affärsbyggnad (från
lokaler till lägenheter) och utvändig
ändring (fönster, dörr, ramp, hiss).
Ändrad bygglovsavgift.

MBN2021/0182

Ovangårdarne 2:4 Nybyggnad av
transformatorstation. Bygglov,
startbesked.

CR

MBN2021/0173

Norbo Finnmark
1:7

Nybyggnad av
transformatorstation. Bygglov,
startbesked.

CR

MBN2021/0179

Norbohyttan 3:12 Nybyggnad av
transformatorstation. Bygglov,
startbesked.

CR

Byggärenden: efterrapportering november
MBN2021/0151

Justerandes sign

Österby 2:6

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

Utdragsbestyrkande

HO

Sida

20 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 11 forts.
Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden
MBN2021/0002

Bergbacken 1

Tillbyggnad av industribyggnad

HO

MBN2021/0057

Övre Heden 21:8 Övre Heden 21:8 - Nybyggnad av
industribyggnad (garage och
kontor)

SOE

MBN2021/0104

Oxen 6

Nybyggnad av enbostadshus med
garage

HO

Byggärenden: slutbesked

Justerandes sign

SBN2021/0143

Landa 7:3

Installation av eldstad/rökkanal

HO

MBN2021/0128

Torpet 11

Installation av eldstad/rökkanal

HO

MBN2021/0137

Ulvshyttan 2:31

Installation av eldstad/rökkanal

HO

SBN2020/0267

Aspnäs 2:5

Nybyggnad av
komplementbyggnad (kallförråd)

ABR

SBN2020/0879

Arkhyttan 20:10

Tillbyggnad av fritidshus samt
strandskyddsdispens

HO

SBN2016/0404

Björkled 7:11

Tillbyggnad av
komplementbyggnad

CR

JN2016/0009

Nedernora 1:118

Tillbyggnad av anläggning
(vattenverk)

CR

SBN2021/0142

Ulvshyttan 7:46

Installation av eldstad/rökkanal

HO

SBN2021/0385

Nyhyttan 10:3

Strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus (badrum,
hall) samt installation av
eldstad/rökkanal

HO

MBN2021/0009

Övre Stubbersbo
11:4

Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026- CR
08-31 för ändrad användning (från
gäststuga till ateljé och butik)

MBN2021/0118

Mora 110:2

Installation av eldstad/rökkanal

Utdragsbestyrkande

HO

Sida

21 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2022-01- 26

Mbn § 11 forts.

Justerandes sign

SBN2019/0442

Solvarbo 4:13

Utvändig ändring av
komplementbyggnader

HO

SBN2016/0378

Arkhyttan 62:2

Tillbyggnad av fritidshus

HO

MBN2021/0086

Grenen 7

Fasadrenovering av
flerbostadshus/affärshus - ej
bygglovpliktig åtgärd

HO

SBN2016/0440

Foran 7

Ändring av konstruktion av
bärande delar i enbostadshus - Ej
bygglovpliktig åtgärd

HO

SBN2015/0526

Mora 99:1

Nybyggnad av garage/förråd

HO

SBN2020/1081

Skenshyttan 9:15

Nybyggnad av fritidshus

ABR

SBN2021/0406

Bodarne 14:4

Rivning av byggnad (teknikbod)

ABR

MBN2021/0105

Rätten 15

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

MBN2021/0136

Maggsta 1:11

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

MBN2021/0161

Norbo Finnmark
3:2

Installation av eldstad/rökkanal

CR

SBN2020/0095

Säter 5:46

Tillbyggnad av fritidshus samt
installation av eldstad/rökkanal.
Interimistiskt slutbesked.

HO

Utdragsbestyrkande

Sida

22 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Mbn § 12

Rapporter och delgivningar

Beslut
Miljö- och byggenheten beslutar tacka för informationen.
__________
Inget att rapportera.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-01- 26

Sida

23 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Mbn § 13

2022-01- 26

Information: ”övriga frågor”

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Ordförande informerar nämnden varför ”övriga frågor” tagits bort och hur
tillvägagångssättet för att få svar på en fråga till enheten ska ske hädanefter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

24 (25)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Mbn § 14

2022-01- 26

Information: möjlighet till digitala möten.

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Sektorchef Andreas Mossberg och Tf enhetschef Mari Olsson informerar om
möjligheten till digitala sammanträden beroende på hur pandemin utvecklar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25 (25)

