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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum  
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Beslutande: Östen Stenberg (C) ordförande  
Christer Eriksson (M) vice ordförande 
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Lars Ottosson (Mp) 
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Mbn § 15 Tovholen 3:2 (tilltänkt avstyckning) – 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage 
MBN2021/0172 

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). På grund av fördröjt handläggningstid med fyra veckor 
reduceras avgiften med 4 380 kronor, vilket ger en slutsumma att betala om 1 094 
kronor.  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Daniel Ericgörs anmäler jäv. Daniel Ericgörs deltar ej i överläggning och beslut. 

Villkor  
Detta förhandsbesked gäller under förutsättningen att miljöenhetens samt 
Trafikverkets yttranden följs vid framtida ansökan om bygglov. Miljö- och 
byggnämnden vill därför i samband med detta beslut upplysa sökande om att 
avloppsfrågan på fastigheten medför att ärendet anses vara ett gränsfall mellan avslag 
och bifall, men då det bedöms att frågan kan lösas vid närmare granskning och samråd 
kan förhandsbesked meddelas.  

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-11-16 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-11-18 
Grannyttrande, ankomstdaterad 2022-02-07 
Trafikverkets yttrande, ankomstdaterad 2022-02-15 
Miljöenhetens yttrande, ankomstdaterad 2022-02-15 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked, tilltänkt avstyckning av fastigheten Tovholen 3:2, för 
planerad nybyggnad av enbostadshus samt garage.  
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Mbn §15 forts. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Den är taxerad som småhusenhet. Fastigheten ligger utanför område som 
omfattas av strandskydd och inga riksintressen förekommer på avsedda tomten. Enligt 
kartorna utpekas fastigheten som jordbruksblock som enligt miljöbalken inte får 
bebyggas. Miljö- och byggnämnden har dock i enlighet med senaste, gällande praxis 
kunnat fastställa att avsedda tomten, trots kartsystemets indikationer, inte ska anses 
vara jordbruksblock.  

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

Fastigheten är taxerad som småhusenhet, men enligt kartsystemet utpekas som 
jordbruksblock. En noggrann utredning av vad som gäller på fastigheten har därför 
gjorts och det kan konstateras att det vid bedömning av om positivt förhandsbesked 
kan ges ska det i första hand ställas frågan om marken över huvud taget är 
jordbruksmark. I två av prejudicerande domar klarläggs betydelsen av fastighetens 
taxeringsbeteckning för att avgöra detta (MÖD 2018-11-07, mål P 10815-17 och P 
11097-17). MÖD konstaterar i målen att för att marken på en fastighet faktiskt ska 
omfattas av 3 kap. 4 § MB krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksenhet. Om 
fastigheten i stället är taxerad som småhusenhet utgör den inte jordbruksmark. Det 
ska således slås fast att den aktuella fastigheten inte utgör jordbruksmark.  

Grannyttrandet ankomstdaterad den 7 februari 2022 föranleder ingen annan 
bedömning.  

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900). Miljöenheten, Dala Energi samt 
grannarna har bedömts berörda. Ett negativt grannyttrande har inkommit (se bilaga 3). 
Ägarna till angränsande fastighet motsätter sig framtida nybyggnationen och inkom 
med synpunkter beträffande bland annat husets framtida placering, brandskydd, utsikt 
och dylikt. Dessa frågor kommer dock prövas i samband med en ansökan om bygglov 
och ska därför inte granskas vid ärenden om förhandsbesked där det främst ska 
bedömas markens lämplighet för bebyggelse. I utredningen av det aktuella ärendet har 
det inte framkommit sådana omständigheter som skulle styrka ett avslag.  
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Mbn §15 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 
Bilaga 3 – Grannyttrande 
Bilaga 4 – Yttrande Trafikverket 
Bilaga 5 – Yttrande Miljöenheten 
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Mbn § 16 Enbacka 2:3 skifte 8 (tilltänkt avstyckning) 
– Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
samt rivning del av en lada och komplementbyggnad 
MBN2021/0158 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:  

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

2. Avgiften för förhandsbesked är 7 140 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat.  

__________ 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-11-24 
Ansökan om förhandsbesked (med bilder) 2021-11-24 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-11-24 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus samt rivning del av 
en lada och komplementbyggnad på del av fastigheten. Enligt ansökan är den tilltänkta 
avstyckningen ca 1 800 m2. På platsen man avser bygga på finns idag en lada i dåligt 
skick och ett uthus som man avser riva för att uppföra det nya enbostadshuset. In- 
och utfart till tilltänkt fastighet ska ske via befintlig väg. 

Förutsättningar 
• Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse. 
• Marken i området är bedömd som lågriskområde för markradon. 
• Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp. 
• In- och utfart möjlig på befintlig väg in på fastigheten. 
 
Yttranden 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har 
inkommit. 
 
 
 



 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-02-23 8 (23) 

Mbn §16 forts. 

 
Skäl till beslut 
Den sökta åtgärden får anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och 
uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 
kap. 9 § plan- och bygglagen. 

På marken som berörs av den sökta byggnationen finns det sen tidigare en lada och ett 
uthus, finns även en ytterligare komplementbyggnad och två bostadshus på marken. 
Marken där byggnaderna står är klassad som tomtmark. Mot denna bakgrund görs 
bedömning att platsen för byggnationen inte utgör brukningsvärd jordbruksmark i den 
mening som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. Uppförandet av ett enbostadshus på 
platsen innebär inte heller att för byggnaden nödvändiga funktioner, såsom till 
exempel in- och utfart, kommer att behöva placeras så att jordbruksmark måste tas i 
anspråk. Det finns i detta avseende därmed inget hinder mot att meddela positivt 
förhandsbesked för byggnationen. 

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 – Ritningar som ingår i beslutet  

Sändlista  
Beslutet delges: Sökande  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 17 Ulvshyttan 7:4 – Tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning (från vårdhem till 
vandrahem/stugby) t.o.m. 2029-12-01 
SBN2019/0987 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2029-12-01 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag: 
Namn:  Arne Andersson 
Adress:  Vretgatan 15, 784 43 Borlänge 

3. Avgiften för bygglovet är 44 737 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). På grund av fördröjt handläggningstid med en vecka 
reduceras avgiften med 5 949 kronor, vilket ger en slutsumma att betala på 38 788 
kronor. Faktura skickas separat. 

__________ 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2019-11-26 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-06-08 
Tillståndsbevis Polismyndigheten, ankomstdaterad 2020-02-03 
Situationsplan del 1, ankomstdaterad 2020-03-30 
Situationsplan del 2, ankomstdaterad 2020-03-31 
Brandskyddsdokumentation, ankomstdaterad 2021-12-08 
Yttrande Räddningstjänsten, ankomstdaterad 2021-10-12 
Planritningar samt bilder, ankomstdaterad 2019-11-26 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ändrad användning av vårdhem till vandrarhem.  
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Mbn §17 forts. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. En del av fastigheten omfattas av 
strandskyddsreglemente i miljöbalken. Miljö- och byggnämndens bedömning är att 
den ändrade användningen inte föranleder krav på dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, då den sökta åtgärden inte kommer hindra allmänheten 
från att vistas inom området. Vad gäller parkeringsplatser, får inte sådana anordnas 
innan ansökan om strandskyddsdispens lämnas in och prövas.   

Vad gäller tillsynsärendet på fastigheten, vänligen gå igenom upplysningar i detta 
beslut. 

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen beträffande användning av byggnaderna som enligt 
planen ska användas till för boende. Den nya användningen, vandrarhemmet, 
klassificeras som tillfällig boende och omfattas därför av den samlade benämningen 
hotell.  

Miljö- och byggnämnden uppmärksammade att det utanför fastighetens gränser finns 
två byggnader som inte omfattas av detaljplanen. Samtidigt uppmärksammades att den 
mindre komplementbyggnaden är placerad på fastigheten Ulvshyttan 7:9 med beslutad 
fornlämning. Av situationsplanen framgår att dessa byggnader inte kommer att nyttjas 
för det ändrade ändamålet. Istället avser byggherren anlägga parkeringsplatser på 
delvis fastigheten Ulvshyttan 7:9 och delvis på Ulvshyttan 7:4. Miljö- och 
byggnämnden bedömer att denna placering av parkeringsplatser inte är möjlig då 
åtgärden anses olämplig då bygglov inte kan beviljas för anläggning som kommer att 
placeras på två olika fastigheter, samtidigt finns det fornlämning på ena och 
strandskyddsdispens saknas.  

Nämndens helhetsbedömning är att avvikelsen är liten och därmed godtagbar och 
förenligt med 9 kap. 31 b och 33 § plan- och bygglagen. Vid utredningen om 
avvikelsen kunde godtas tog nämnden ställning till om åtgärden kan anses vara 
förenlig med detaljplanens övergripande syfte, om åtgärden tillsammans med andra 
eventuella avvikelser inte blir allt för omfattande, om den inte kommer begränsa 
någons rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen samt om den inte kommer 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Miljö- och byggnämnden klargör dock att tillgänglighet i området samt i byggnaderna 
kommer att granskas inför det tekniska samrådet. Detta innebär att nämnden kommer 
att begära fler handlingar i samband med kallelsen. Den byggda miljön och området 
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kring bebyggelsen ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och 
personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som 
har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska 
kunna använda den byggda miljön. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Räddningstjänsten Dala Mitt har varit en ledande remissinstans då en kontinuerlig 
dialog har förts mellan Räddningstjänsten, nämnden och byggherren. 
Brandskyddsbeskrivningen har reviderats ett antal gången och den sist inlämnade, den 
8 december 2021 kan numera godtas då byggherren reviderade 
brandskyddsdokumentationen efter Räddningstjänstens erinran. Kvarvarande 
åtgärdspunkten ett i Räddningstjänstens yttrande kommer att diskuteras vid det 
tekniska samrådet.  

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. 

• Observera att miljö- och byggnämnden har ett pågående tillsynsärende på 
fastigheten gällande olovligt ändrad användning av vårdhem till vandrarhem. Ett 
beslut om byggsanktionsavgift för misstänkta överträdelsen kan komma att dömas 
ut i samband med nämndens kommande sammanträde. Om sådant kommer att 
ske, blir du kontaktad av en handläggare och du kommer ges en möjlighet till att 
inkomma med yttrande.  

Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Yttrande Räddningstjänsten Dala Mitt 
Bilaga 4 – Kallelse till tekniskt samråd 
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Mbn §17 forts. 

Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Kopia till: Kontrollansvarig: Arne Andersson 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 18 Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Information om strandskyddsdispens från Länsstyrelsen. 
• Information om överprövade ärenden 
• Vindkraftpark i Smedjebacken 
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Mbn § 19 Utbildning: Att arbeta med PBL – intressen 
och krav 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 
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Mbn § 20 Budgetuppföljning per december 2021 
Miljö- och byggenheten 
SBN2021/0292 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lägga december månads budgetuppföljning till 
handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö och Byggnämndens verksamhet ligger i utfall på 111 % av årsbudget och 
redovisar ett underskott på 0,381 mkr. Prognosen för helår var tidigare ett underskott 
på 1,1 Mkr. Underskottet består i ökade kostnader för konsulter i verksamheten på 
grund av ett kraftigt ökat tryck på ansökningar i kombination med frånvaro i 
verksamheten. Utfallet per sista december visar på ett lägre underskott än 
prognostiserat tack var ökade intäkter, främst från bygglov och avlopp. 

Årsbudget MBN 2021 3,6 Mkr 
Utfall tom december  4,0 Mkr 
Avvikelse helår 2021  -0,4 Mkr 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budgetuppföljning MBN dec 2021 
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Mbn § 21 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Information från Säterbostäder och Archus om Morkullan 6. 
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Mbn § 22 Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Organisation och tjänster 
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Mbn § 23 Kurser och inbjudningar 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

 

• Plan och bygglagen - grundkurs. 
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Mbn § 24 Redovisning av delegationsbeslut tiden 
2022-01-01-2022-01-31 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-02-23, §24 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljöärenden 

2021-612 Ulvshyttan 7:78 Beslut om avgift för årlig kontroll 
2021 av livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-678 Ulvshyttan 7:78 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och 
tilldelning av kontrolltid 

IJ 

2021-410 Bodarne 5:6 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-655 Stocksbro 4:1 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-10 Skönvik 1:6 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-19 Uppbo 7:7 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-188 Bodarne 4:2 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2022-8 Landa 16:9 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2021-676 Stocksbro 6:3 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-677 Gussarvshyttan 
2:6 

Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2022-67 Norrby 21:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT- avlopp 

AH 



 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-02-23 20 (23) 

 

Mbn § 24 forts. 

2021-634 Kolarbo 1:25 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2022-22 Skönvik 1:6 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-21 Skönvik 1:6 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och 
tilldelning av kontrolltid 

IJ 

 

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden 

MBN2021/0180 Uggelbo 14:4 Nybyggnad av 
transformatorstation (T440). 
Bygglov, startbesked. 

CR 

MBN2021/0206 Källarbo 1:26 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CR 

MBN2021/0207 Ryttaren 1 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CR 

MBN2021/0008 Nyhyttan 4:2 Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 
komplementbyggnad (förråd - 
Attefallshus). Strandskyddsdispens. 

CR 

MBN2021/0008 Nyhyttan 4:2 Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 
komplementbyggnad (förråd - 
Attefallshus). Beslut om rättelse av 
avgift. 

AM 

MBN2021/0184 Norbo Finnmark 
6:2 

Nybyggnad av 
transformatorstation (T767). 
Bygglov, startbesked. 

CR 

MBN2021/0175 Skönvik 1:1 (f.d. 
1:10) 

Rivning av byggnad (fasta 
paviljongen) och mur. Beslut om 
förlängd handläggningstid. 

ABR 



 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-02-23 21 (23) 

 

Mbn § 24 forts. 

MBN2021/0181 Solvarbo 37:6 Nybyggnad av 
transformatorstation (T312). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0169 Nyodlingen 1 Rivning och nybyggnad av 
enbostadshus. Rivningslov, 
bygglov. 

ABR 

MBN2021/0183 Uggelbo 1:3 Nybyggnad av 
transformatorstation (T441). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0174 Gessån 10:11 Tillbyggnad av enbostadshus. 
Bygglov. 

CR 

MBN2021/0138 Bodarne 23:3 Tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0176 Norbohyttan 10:2 Nybyggnad av 
transformatorstation (T735). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0130 Skedvi Kyrkby 
11:4 

Tillbyggnad av 
komplementbyggnad (med förråd). 
Bygglov, reducerad avgift. 

ABR 

 

Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden 

SBN2021/0214 Skönvik 1:26 Nybyggnad av enbostadshus med 
garage/carport samt nybyggnad av 
mur, samt installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

SBN2019/1036 Mora 8:46 Nybyggnad av parhus (6 st). 
Delstartbesked för mark och 
grund. 

ABR 

  



 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-02-23 22 (23) 

Mbn § 24 forts. 

Byggärenden: slutbesked 

MBN2021/0170 Bispbergs 
Gruvskog 1:4 

Installation av eldstad/rökkanal HO 

MBN2021/0151 Österby 2:6 Installation av eldstad/rökkanal HO 

SBN2020/0961 Nästet 4 Installation av eldstad/rökkanal HO 

MBN2021/0071 Övre Heden 21:6 Tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av återvinningsstation 
t.o.m. 2026-04-01 

HO 

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

CR 

SBN2020/0930 Skedvi Kyrkby 
36:1 

Nybyggnad av enbostadshus CR 

SBN2016/0097 Övre Stubbersbo 
15:2 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(garage/förråd) och rivning av 
befintlig byggnad 

CR 

SBN2020/0386 Säter 6:55 Tillbyggnad av fritidshus (altan) 
samt utvändig ändring (fasadfärg) 

ABR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-02-23 23 (23) 

Mbn § 25 Rapporter och delgivningar 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delgivningar som förtecknas i 
protokoll av 2022-02-23, §25 

__________ 

 

• Beslut Ks §9 Antagande av vision för gruvplan 
• Beslut Ks §5 Remissvar promemorian: En förbättrad förpackningsinsamling – nya 

roller för kommuner och producenter  
• Personuppgiftsincident MBN2022/0031 
• Revisionsrapport till KF 
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