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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Plats och tid:

Kommunfullmäktige 08:30-10:50

Beslutande:

Östen Stenberg (C)
Christer Eriksson (M)
Kakis Ziliasloudis (S)
Lisbeth Ander (S) ersätter Lars Ottosson (MP)
Tobias Annelund (C) ersätter Ola Hult (C)
Daniel Ericgörs (KD) ersätter Christer Eriksson
§175

Ej tjänstgörande ersättare:

Göran Larsson (S)
Daniel Ericgörs (KD) ej §175

Övriga deltagare:

Andreas Mossberg sektorchef §170-173 §178184
Marie Olsson miljö- och byggchef
Helena Olander bygglovshandläggare
Sandra Hedin nämndsekreterare
Ingela Johansson miljöinspektör §177-179
Christoffer Ribbing byggnadsinspektör
Per Boholm administratör §171
Eva Olsson bygglovsassistent §171

Utses att justera:

Tobias Annelund

Justeringens plats och tid:

Samhällsbyggnadssektorn 2021-12-15 14:00

Paragrafer:

§§ 170-184

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Sandra Hedin

Östen Stenberg

Justerande

Tobias Annelund

Justerandes sign

2021-12-15

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-12-15

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-15
Datum för anslags nedtagande: 2021-01-06
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-12-15
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 170 Upphörande av uthyrning
MBN2021/0196

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar upphöra med uthyrning av mätinstrument
och kattfälla mm.
__________

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggenheten har under många år hyrt ut olika mätinstrument såsom
bullermätare och fuktmätare, metalldetektor samt kattfällor, chipmätare och
kattskrämma till allmänheten i Säters kommun.
De instrument som hyrs ut behöver kontinuerligt kalibreras och de som ska hyra de
artiklar som finns för uthyrning behöver informeras om hur de ska användas. Med
anledning av att Miljö- och byggenheten inte har möjlighet att sköta artiklarna som
finns för uthyrning så att de är ständigt kalibrerade och i brukbart skicka samt att
kunskaperna om hur de artiklar som hyrs ut ska användas enbart finns hos delar av
personalen på enheten föreslås att uthyrningen upphör.
Syftet med att upphöra med uthyrningen är att Säters kommun inte ska hyra ut
instrument och artiklar som vi inte kan säkerställa funktionaliteten för och där vi inte
heller kan säkerställa användandet såsom i fallet med kattfällor och kattskrämma.

Bakgrund
Säters kommun har under många år hyrt ut olika mätinstrument, metalldetektor,
kattfällor, chipmätare och kattskrämma till allmänheten. Det har inte gått att hitta
något politiskt beslut på att dessa artiklar ska finnas för uthyrning i kommunens regi
utan det är artiklar som enheten själva har införskaffat för att sedan hyra ut. Däremot
har kommunfullmäktige i Säters kommun beslutat om avgifter för uthyrning av dessa
artiklar.
Det finns enligt lagstiftningen inga skyldigheter för kommuner att tillhandahålla
uthyrning av dessa typer av artiklar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 170 forts.

Konsekvensbeskrivning
Uthyrning av artiklarna har inte skett i någon större omfattning. Konsekvensen av att
kommunen upphör med uthyrning blir att allmänheten får hyra in dessa artiklar via
privata aktörer. Artiklarna kommer att behållas på enheten för internt bruk i
kommunen och för kommunens skyddsjägare.

Delges
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 171 Informationshanteringsplan Miljö- och
byggnämnden
MBN2021/0116

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar:
•
•

anta informationshanteringsplan för miljö- och byggnämnden.
upphäva nu gällande informationshanteringsplan för miljö- och byggnämnden och
jävsnämnden antagen 2017-09-20.

__________

Ärendebeskrivning, bakgrund och konsekvensbeskrivning
Enligt Säters kommuns arkivreglemente skall varje myndighet inom kommunen
upprätta en informationshanteringsplan som redovisar myndighetens allmänna
handlingar och hur dessa skall hanteras såsom registrering, gallring och slutarkivering.
Den ska också kunna användas som ett sökhjälpmedel för handlingarna. Miljö- och
byggnämndens nuvarande informationshanteringsplan täcker endast en mindre del av
nämndens verksamheter.

Datum för återrapportering
Arkivbeskrivningen bör uppdateras årligen.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget utgörs av förslaget till informationshanteringsplan för miljö- och
byggnämnden, diarienummer MBN2021/0116.

Delges
Samhällsbyggnadssektorns huvudregistrator Kommunarkivarien

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 172 Skenshyttan S:12 – Strandskyddsdispens
för anläggande av brygga
MBN2021/0193

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja strandskyddsdispens.
__________

Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

Skäl till beslut
Enligt 7kap 18c § punkt 1 och punkt 5 miljöbalken behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Allmänheten har tillgång till hela området. Området har redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Yttranden
Ärendet är inte av sådan art att närboende har ansetts vara berörda.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2021-06-18
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-06-18
Ritning på bryggan, ankomstdaterad 2021-07-29

Sändlista
Beslutet delges: Sökanden
Länsstyrelsen.

Bilagor
Hur man överklagar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 173 Skenshyttan S:12 – Nybyggnad av utegym,
ändrad användning av tvättstuga till bastu samt
strandskyddsdispens
MBN2021/0029

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Det bedöms att utegymmet och ändrade användningen är av sådan art att
åtgärderna inte omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 § miljöbalken.
2. Bygglov för ändrad användning av tvättstuga beviljas med stöd av 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen (2010:900).
3. Prestandadeklaration för kaminen ska lämnas in till miljö- och byggnämnden
innan startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 §
plan- och bygglagen (2010:900).
4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 § och 22 § plan- och
bygglagen (2010:900), krävs inte i detta ärende.
5. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och
att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Ifylld kontrollplan ska
skickas in till Säters kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 Säter.
Efter det utfärdar Miljö- och byggnämnden slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnadsverket får tas i bruk.
6. Avgiften för bygglovet är 3 742 kronor. På grund av fördröjt handläggningstid
med över 5 veckor reduceras avgiften med 2 314 kronor, vilket ger en slutsumma
att betala på 1 428 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Faktura skickas separat.
__________

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2021-06-18
Teknisk beskrivning, ankomstdaterad 2021-06-18
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-07-20
Planritning, ankomstdaterad 2021-06-18
Fasadritning, ankomstdaterad 2021-06-18
Sektionsritning, ankomstdaterad 2021-06-18
Miljöenhetens yttrande, ankomstdaterad 2021-10-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn §173 forts.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av utegym, ändrad användning från tvättstuga till bastu och
anläggande av brygga. Sökande lämnade in även ansökan om strandskyddsdispens för
att vidta åtgärderna.

Skäl till beslut
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 kap. och 9 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Miljö-och byggnämnden bedömer att varken
utegymmet eller den ändrade användningen omfattas av förbuden enligt 7 kap. 15 §
miljöbalken om åtgärderna vidtas på ett sätt som inte hindrar allmänheten från att
vidtas på fastigheten. Detta konstateras efter miljöenhetens yttrande samt ytterligare
samråd med kommunbiologen den 2 december 2021. Syftet med
strandskyddsbestämmelserna om åtgärder som stadgats som förbjudna är sådant att
det avser grävning och andra förberedande åtgärder som kan påverka allemansrätten
negativt och som främjar privatisering. Detta anses inte aktuellt i det ärende. Även den
sökta ändrade användningen syftar inte på att avhålla allmänheten från tillträdet till
fastigheten, utan utförs till för allmänheten.

Yttranden
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har
bedömts vara berörda. Inga negativa yttranden har inkommit. Ärendet har remitterats
till miljöenheten (se bilaga 4).

Upplysningar
•

•
•

Justerandes sign

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 påbörjandet.
Utsättning får ske genom byggherrens egen försorg.

Utdragsbestyrkande

Sida

9 (32)

Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 174 Nybyggnad av specialbostadshus (LSSboende), komplementbyggnad (förråd/laddningsrum
för rullstolar) samt anläggande av parkering
MBN2021/0150

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig
godtas byggherrens förslag:
3. Namn:
Carina Vestlund
4. Adress: Nyhyttan 20, Ormhagen, 791 92 Falun
5. Avgiften för bygglovet är 58 685 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
__________
Andreas Mossberg sektorchef deltar ej i överläggningar och beslut.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2021-10-25
Anmälan KA, ankomstdaterad 2021-11-09
Projektbeskrivning, ankomstdaterad 2021-10-25
Teknisk beskrivning, ankomstdaterad 2021-10-25
Nybyggnadskarta, ankomstdaterad 2021-10-25
Brandskyddsbeskrivning, ankomstdaterad 2021-10-25
Planritning boende, ankomstdaterad 2021-10-25
Fasadritning boende, ankomstdaterad 2021-10-25
Sektionsritning boende, ankomstdaterad 2021-10-25
Takplanritning boende, ankomstdaterad 2021-10-25
Planritning förråd, ankomstdaterad 2021-10-25
Fasadritning förråd, ankomstdaterad 2021-10-25
Sektionsritning förråd, ankomstdaterad 2021-10-25

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av specialbostadshus om 682 kvm, nybyggnad av
förråd/laddningsrum för rullstolar om 27 kvm samt anläggande av parkering enligt
inlämnade situationsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn §174 forts.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område (1661A) och inom sammanhållen
bebyggelse. Av tillgänglighetsutlåtandet framgår att ett flertal mindre avvikelser från
gällande bestämmelser i BBR uppmärksammades. Med anledning av att bristerna
anses kunna accepteras av sakkunnig och då andra åtgärder vidtogs för att
kompensera för bristerna, bedömer nämnden att det inte föreligger behov av att
ifrågasätta utförandet i bygglovsstadiet. Tillgänglighet kommer att diskuteras ytterligare
vid det tekniska samrådet.

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

Yttranden
Då ansökan har bedömts som planenlig så har inte grannar beretts tillfälle att yttra sig.
En information om ansökan har dock skickats ut till alla fastighetsägare i området.
Ärendet har vidare remitterats till Räddningstjänsten Dala Mitt.

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 – Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 – Yttrande Räddningstjänsten Dala Mitt
Bilaga 4 – Kallelse till tekniskt samråd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn §174 forts.

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Kopia till: Kontrollansvarig: Carina Vestlund, Nyhyttan 20, Ormhagen, 791 92 Falun
Kopia till: Skattemyndigheten
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 175 Kungsgården 1- Förlängning av
tidsbegränsat bygglov för skolbaracker t.o.m. 2026-1215
MBN2021/0171

Beslut
1. Förlängning av tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och
bygglagen (2010:900) till och med 2026-12-15.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och
bygglagen (2010:900). Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 §
och 22 § plan- och bygglagen (2010:900), krävs inte i detta ärende.
3. Som kontrollplan fastställs att byggherren ska anmäla att åtgärden är avslutad och
att utförandet överensstämmer med beviljat bygglov. Ifylld kontrollplan ska
skickas in till Säters kommun, Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 Säter.
Efter det utfärdar Miljö- och byggnämnden slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och
bygglagen (2010:900). Slutbesked krävs innan byggnadsverket får tas i bruk.
4. Avgiften för bygglovet är 5 778 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).
Faktura skickas separat.
__________
Christer Eriksson anmäler jäv. Christer Eriksson deltar ej i överläggningar och beslut.
Andreas Mossberg sektorchef deltar ej i överläggningar och beslut.

Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan, ankomstdaterad 2021-11-17
Tillägg till ansökan, ankomstdaterad 2021-11-29
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-11-23

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov för skolbaracker
på Kungsgårdsskolan.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn §175 forts.

Skäl till beslut
Åtgärden avviker från detaljplanen, men kan beviljas med stöd av 9 kap. 33 § planoch bygglagen, PBL. Denna stadgar att ett tidsbegränsat bygglov kan medges för en
åtgärd som uppfyller något men inte alla förutsättningar enligt 10–32 §§ i samma
bestämmelse. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det.
Ett sådant beslut kan förlängas med högst 5 år i taget. Den sammanlagda tiden får
dock inte överstiga 15 år. Detta med stöd av 9 kap. 33 § andra stycket PBL.

Yttranden
Åtgärden är sådan att inga ägare till 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 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 påbörjandet.

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Ritningar och övriga handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 – Kontrollplan

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-12-15

Mbn § 176 Säter 5:52 – Förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och flytt av befintlig
byggnad samt strandskyddsdispens
MBN2021/0114

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:
•

•
•

•
•

Med stöd av 7 kap. 18c § miljöbalken medger Miljö- och byggnämnden dispensen
från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken då särskilda skäl
föreligger.
Som tomtplats får endast den yta tas i anspråk som är utritad på bifogat karta.
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.
Avgiften för förhandsbeskedet och strandskyddsdispensen är 16 422 kronor (i
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Faktura skickas separat.

__________

Grund för dispens
Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens:
Delen av tomten som omfattas av strandskyddet är ianspråktaget på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte enbart genom befintlig
bebyggelse på fastigheten, utan även genom fastighetens övriga beskaffenhet och
placering. Hela området ses idag som uppenbart privat och bedöms därav inte vara av
intresse för allmänheten. Detta kan konstateras med vidarehänvisning till hur område
Daniels Hage är bebyggt i sin helhet och faktumet om att befintliga fastigheter är väl
avskilda från vattenområdet.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och placering som beskrivs i skälen till
beslutet.
Handlingar som ingår i beslutet
Ansökan förhandsbesked, ankomstdaterad 2021-09-24
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2021-10-20
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-09-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-12-15

Mbn §176 forts.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser i första hand strandskyddsdispens och undantag av byggnadsförbud
enligt 7 kap. 15 § miljöbalken. Ansökan avser vidare förhandsbesked för planerad
nybyggnad av enbostadshus enligt situationsplanen.

Förutsättningar
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen
bebyggelse. Större del av fastigheten är belägen inom strandskyddat område.

Skäl till beslut
Dispens från strandskyddet kan lämnas med stöd av 7 kap 18 c § punkten 1 i
miljöbalken. Den föreslagna åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och
uppfyller kraven i 2 kap.4–5 § § plan- och bygglagen (2010:900). Exakta placeringen av
huset kommer att granskas i samband med ansökan om bygglov, där även avstånd till
befintlig byggnad/ byggnader samt ledningar kan komma att påverka beslutet. Detta
beslut avser inte heller flytten av befintlig byggnad. Beroende på var den befintliga
byggnaden flyttas, kan strandskyddsdispens komma att behövas, vilket behöver prövas
i en separat ansökan.

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). Ägare av angränsande fastigheter
har bedömts vara berörda. Inga negativa yttranden har inkommit. Miljöenheten har
yttrat sig. Miljöenhetens yttrande ur naturvårdssynpunkt, se bilaga 3. Dala Energins
yttrande med bilaga, se bilaga 4.

Upplysningar
•
•
•

Justerandes sign

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § planoch bygglagen (2010:900) PBL.
Länsstyrelsen har besvärsrätt varför beslutet måste vinna laga kraft (ca en månad
från detta beslut) innan byggandet får påbörjas.
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.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Mbn §176 forts

Bilagor
Bilaga 1 – Hur man överklagar
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 3 – Miljöenhetens yttrande
Bilaga 4 – Dala Energi yttrande

Sändlista
Beslutet delges: Sökande
Kopia av beslutet till: Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-12-15
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 177 Granskning av Detaljplan Mora By
ECOS 2021-647

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar lämna följande yttrande till
Samhällsbyggnadsnämnden.
__________
Andreas Mossberg sektorchef deltar ej i överläggningar och beslut.

Yttrande
När det gäller förslaget till ny detaljplan ställer sig nämnden generellt bakom de
beskrivningar, tankegångar och planer som finns i planhandlingarna.
I yttrandet i samrådsskedet skrev miljö- och byggnämnden en synpunkt om
hanteringen av farligt gods. Det finns fortfarande bara beskrivning utifrån individ- och
samhällsrisk. Aspekter gällande miljömässiga risker, till exempel risken för påverkan på
grundvatten och skyddsåtgärder bör också belysas.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter i granskningsfasen för
”Detaljplan för mötesspår i Mora by, samtupphävande av del av detaljplan
(byggnadsplan) för del av Mora by”.

Beslutsunderlag
Planhandlingar för ”Detaljplan för mötesspår i Mora by, samtupphävande av del av
detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 178 Indexuppräkning av ”Taxa för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken Kf 2019-11-28 § 237
ECOS 2021-558

Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar göra en indexuppräkning av
handläggningskostnaden per timme för ”Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Kf
2019-11-28, § 237” till 1190 kr per timme.
__________

Ärendebeskrivning
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
behöver en årlig indexuppräkning göras, enligt prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt
kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor.
Utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig typiskt sett från den allmänna
prisutvecklingen och därför publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan
ett antal år ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Indexet är avsett att
användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i
fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.
PKV för oktober 2021 är 2,4%, enligt SKR:s webbsida, vilket medför att den nya
handläggningskostnaden per timme blir 1162kr * 1,024 = 1189,888kr, avrundat
1190kr

Bakgrund
Enligt den taxan för ”Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Kf 2019-11-28, § 237” §
9, får Miljö- och byggnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

Mbn § 179 Verksamhetsinformation
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
•
•

Justerandes sign

Kontrollnytt - Livsmedel
Miljötillsyn - avfallslagstiftning och rapportering små avlopp

Utdragsbestyrkande

2021-12-15

Sida
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 180 Budgetuppföljning per november 2021
Miljö- och byggenheten
Beslut
Miljö- och Byggnämnden beslutar lägga november månads budgetuppföljning till
handlingarna.
__________

Ärendebeskrivning
Miljö och Byggnämndens verksamhet ligger i utfall på 92 % av årsbudget och
redovisar ett underskott på 0,021 mkr. Prognosen för helår är 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.
Årsbudget MBN 2021
Budget tom november
Utfall tom november
Avvikelse tom november
Prognos avvikelse helår 2021

3,6 Mkr
3,301 Mkr
3,322 Mkr
-0,021 Mkr
-1,1 Mkr

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Budgetuppföljning MBN nov 2021

Delges
Miljö och Byggnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 181 Arbetsmiljö- och personalfrågor
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Sektorchef Andreas Mossberg och Marie Olsson miljö- och byggchef informerar om
personalläget på Miljö- och byggenheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 182 Kurser och inbjudningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Inga kurser att rapportera. Fortsättningsvis kommer nämndsekreterare delge
kursinbjudningar till nämndens ledamöter via mail.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 Redovisning av delegationsbeslut tiden
2021-11-01-2021-11-30
Beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll av 2021-12-15, §183

Bakgrund och ärendebeskrivning
Miljöärenden

Justerandes sign

2018-513

Bomsarvet 3:4

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BDT-avlopp

2020-340

Norrby 1:7

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BDT-avlopp

2020-480

Nedernora 1:142

Ansökan om undantag från Säters
renhållningsordning

KÖ

2019-282

Salmakarbo 2:2

Ansökan om undantag från Säters
renhållningsordning

KÖ

2020-541

Anstahyttan 17:1

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BTD-avlopp

2020-540

Ansta 28:2

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BDT-avlopp

2020-531

Norrby 3:3

Ansökan om undantag från Säters
renhållningsordning

KÖ

2020-529

Norrby 3:4

Ansökan om undantag från Säters
renhållningsordning

KÖ

2021-427

Österby 3:6

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-53

Österby 8:4

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 forts.

Justerandes sign

2021-582

Landa 20:3

Beslut angående enskilt avlopp
med förbud

2021-401

Uppbo 1:18 och
Uppbo 1:7

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp,
gemensamhetsanläggning

2021-107

Tå 2:2

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-108

Tå 4:7

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-121

Bodarne 3:3

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-52

Österby 8:2

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-135

Tyskbo 3:2

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-531

Nyodlingen 14

Beslut om installation av
värmepump

2021-270

Landa 105:4

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-493

Tyskbo 8:2

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-573

Arkhyttan 35:3

Beslut angående anmälan om
kompostering av organiskt
hushållsavfall

2021-302

Landa 95:23

Tillstånd till avloppsanordning för AH
WC- och BDT-avlopp

2021-417

Gussarvshyttan
33:1

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-541

Backa 56:1

Yttrande om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad (garage)

Utdragsbestyrkande

HO

SJ

SJ

IJ

Sida
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 forts.

Justerandes sign

2021-543

Arkhyttan 10:5

Yttrande om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus

IJ

2021-391

Lerviken 22:9

Yttrande om nybyggnad av
fritidshus

IJ

2021-604

Hammaren 8

Beslut om riskklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

IJ

2021-384

Lerviken 22:9

Föreläggande om försiktighetsmått KÖ
gällande anmälan om anläggande
av avloppsanordning för BDTavlopp

2021-281

Lerviken 22:9

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC-avlopp

2021-444

Maggsta 1:8

Föreläggande om försiktighetsmått KÖ
gällande anmälan om anläggande
av avloppsanordning för BDTavlopp

2021-611

Grenen 7

Beslut om risklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

2021-324

Kvarnsveden 13:2 Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-403

Skönvik 1:6

Beslut om risklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

IJ

2021-527

Fäggeby 1:16

Yttrande om strandskyddsdispens
för nedtagning av flera träd

SJ

2021-412

Kyrkan 1

Beslut om avgift för tillsyn av
klagomål inom miljöskydd

ÅM

2021-519

Tomtebo 4:8

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

Utdragsbestyrkande
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Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 forts.
2021-589

Solvarbo 106:2

Beslut om installation av
värmepump

SJ

2021-597

Björken 4

Beslut om installation av
värmepump

SJ

2021-622

Enbacka 13:1

Beslut om riskklassificering av
livsmedelsanläggning och
tilldelning av kontrolltid

IJ

2021-614

Skönvik 1:6

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

IJ

2021-623

Enbacka 13:1

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

IJ

2021-584

Lomtorpet 1:6

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT- avlopp

2021-606

Hammaren 8

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

2021-532

Yttre Heden 7:8

Tillstånd till avloppsanordning för KÖ
WC- och BDT-avlopp

2021-635

Grenen 7

Beslut om avgift för årlig kontroll
2021 av livsmedelsanläggning

IJ

IJ

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden

Justerandes sign

MBN2021/0137

Ulvshyttan 2:31

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

HO

MBN2021/0136

Maggsta 1:11

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

HO

MBN2021/0002

Bergbacken 1

Tillbyggnad av industribyggnad.
Bygglov.

HO

MBN2021/0131

Ulvshyttan 7:15
m.fl.

Strandskyddsdispens för grävning
och nedläggning av fiberoptisk
ledning. Strandskyddsdispens.

SOE

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 forts.

Justerandes sign

MBN2021/0104

Oxen 6

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

MBN2021/0146

Indianen 4

Utvändig ändring av enbostadshus ABR
(montering av markiser). Bygglov,
startbesked.

SBN2021/0303

Ulvshyttan 7:72

Tillbyggnad av
ABR
komplementbyggnad (uthus) samt
strandskyddsdispens. Bygglov,
startbesked, strandskyddsdispens.

MBN2021/0093

Backa 56:1

Förhandsbesked för nybyggnad av HO
enbostadshus och
komplementbyggnad (garage).
Beslut om förlängd
handläggningstid.

MBN2021/0161

Norbo Finnmark
3:2

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

ABR

MBN2021/0157

Hammaren 8

Uppsättning av
skylt/ljusanordning. Bygglov,
startbesked.

ABR

MBN2021/0160

Övre Stubbersbo
23:1

Utvändig ändring av enbostadshus ABR
(byte av fönster). Bygglov,
startbesked.

MBN2021/0168

Nyodlingen 15

Utvändig ändring av
komplementbyggnad (montering
av garageport i befintlig carport).
Bygglov, startbesked.

ABR

SBN2021/0417

Bruntbo 3:2

Nybyggnad av fritidshus och
komplementbyggnad
(ekonomibyggnad), rivning av
äldre stuga samt
strandskyddsdispens. Bygglov,
strandskyddsdispens.

ABR

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 forts.

Justerandes sign

SBN2021/0302

Skenshyttan 8:1

Förhandsbesked för nybyggnad av ABR
enbostadshus. Avskrivning av
ärendet.

SBN2021/0458

Säter 4:5 (Säter
4:11)

Installation av eldstad/rökkanal
(bastuflotte). Startbesked.

ABR

MBN2021/0119

Säter 3:5

Tidsbegränsat bygglov för
uppställning av kontorsbodar
t.o.m. 2025-12-31 samt
strandskyddsdispens.
Tidsbegränsat bygglov,
startbesked, strandskyddsdispens.

ABR

SBN2015/0622

Mora 8:25

Nybyggnad garage/förråd med lgh ABR
plan 2. Förnyelse av bygglov och
startbesked.

MBN2021/0170

Bispbergs
Gruvskog 1:4

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

ABR

MBN2021/0094

Solvarbo 45:11

Tillbyggnad av
komplementbyggnad (carport).
Bygglov, startbesked.

ABR

MBN2021/0074

Fäggeby 1:16

Strandskyddsdispens för
nedtagning av flera träd.
Strandskyddsdispens.

ABR

SBN2021/0444

Enbacka 19:130

Nybyggnad av flerbostadshus (4
lgh). Bygglov.

ÖS

MBN2021/0177

Skenshyttan 5:5

Installation av eldstad/rökkanal.
Startbesked.

HO

SBN2020/0669

Gösen 5

Rivning och nybyggnad av
HO
komplementbyggnad (lada/uthus).
Beslut om avgiftsbefrielse.

MBN2021/0112

Enbacka 1:27

Upplag för uppställning av
ABR
containrar (återvinningsstation)
och nybyggnad av plank. Bygglov,
startbesked.

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden

2021-12-15

Mbn § 183 forts.
MBN2021/0057

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

SOE

Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden
MBN2021/0123

Nyberget 19:1

Rivning av fritidshus, nybyggnad
av enbostadshus samt installation
av eldstad/rökkanal

HO

MBN2021/0017

Bispbergshyttan
28:9

Nybyggnad av enbostadshus samt
garage

HO

MBN2021/0027

Morkullan 6

Rivning av f.d. motel

SOE

SBN2021/0109

Övre Stubbersbo
21:1

Nybyggnad av komplementbyggnad (garage, carport, förråd)
och plank samt rivning av två
komplement-byggnader

HO

Byggärenden: slutbesked

Justerandes sign

SBN2019/1037

Skedvi Prästgård
1:67

Ändrad användning från lokaler till HO
lägenheter. Interimistiskt
slutbesked.

MBN2021/0095

Nyberget 1:56

Ändrad användning från skola till
fritidshus

HO

SBN2020/0775

Odalmannen 10

Nybyggnad av enbostadshus.
Interimistiskt slutbesked.

HO

MBN2021/0134

Skedvi Prästgård
1:66

Installation av eldstad/rökkanal

HO

SBN2020/1067

Naglarby 3:9

Installation av eldstad/rökkanal

HO

MBN2021/0133

Fäggeby 25:2

Installation av eldstad/rökkanal

HO

SBN2018/1063

Dalsby Kapell 1

Tillbyggnad av enbostadshus

HO

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

SBN2017/0513

Gessån 10:2

Nybyggnad av
HO
komplementbyggnad (garage) samt
strandskyddsdispens

SBN2021/0250

Åkaren 7

Tillbyggnad av flerbostadshus
(undercentral för fjärrvärme)

SBN2016/0425

Solvarbo 25:3

Utvändig ändring av enbostadshus HO
(Byte av takpannor, från lertegel till
betongpannor)

SBN2019/0853

Iris 2

Tillbyggnad av affärshus (ramp)

HO

SBN2016/0325

Enbacka 19:86

Ändring av garage (nytt tak)

HO

MBN2021/0109

Övre Stubbersbo
4:12

Installation av eldstad/rökkanal

ABR

SBN2021/0219

Bispbergshyttan
66:1

Tillbyggnad av enbostadshus

HO

SBN2019/0326

Lerviken 12:2

Nybyggnad av enbostadshus och
garage/carport och stall samt
installation av eldstad/rökkanal

ABR

SBN2019/0541

Harpan 1

Ändrad användning från lokal till
bostad

ABR

MBN2021/0048

Liljan 4

Upplag för uppställning av
container (återvinningsstation)

ABR

JN2020/0033

Kungsgården 1

Förlängning av tidsbegränsat
bygglov för skolbaracker tom
2021-08-31

HO

SBN2021/0169

Mora 8:13

Rivning av enbostadshus samt
komplementbyggnader

ABR

SBN2020/1081

Skenshyttan 9:15

Nybyggnad av fritidshus.
Interimistiskt slutbesked.

ABR

Utdragsbestyrkande

HO
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Mbn § 184 Rapporter och delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen.
__________
Andreas Mossberg sektorchef informerar om LSS-boendet och hur projektet
fortskrider.
Ordföranden delger motiveringen till Miljöpriset.

Justerandes sign
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