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Plats och tid: 8:30-11:00 Kommunstyrelsens 
sammanträdesrum 

Beslutande: Östen Stenberg (C) 
Christer Eriksson (M) 
Göran Larsson(S) ersättare för Ola Hult 
Kakis Ziliaskoudis (S) 
Lars Ottosson (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Erikgörs (KD) 

Övriga deltagare: Andreas Mossberg sektorchef 
Sandra Hedin nämndsekreterare 
Margareta Jakobsson kommunsekreterare 
Mari Olsson tf miljö- och byggchef 
Helena Olander bygglovshandläggare 
Ingela Jansson §163,165 
Veronica Carlsson §162 

Utses att justera: Göran Larsson 
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Sekreterare  Ordförande 

   

Sandra Hedin  Östen Stenberg 

Justerande    
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Sammanträdesdatum: 2021-11-17 

Datum för anslags uppsättande: 2021-11-25 
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Mbn § 150 Arkhyttan 10:5 (tilltänkt avstyckning) - 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
MBN2021/0111 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden att besluta 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 6 902 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. 
Beslutet villkoras enligt yttrande från Dala Energi AB med förutsättningen att ingen 
byggnation får ske över befintlig fabel. (se bilaga 3). 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-09-22 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-09-22 

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

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten är belägen inom lågriskområde för radon. Området är inte 
markerat som värdefull jordbruksmark. 

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 §150 fort. 

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, likaså miljöenheten samt Dala Elnät. Trafikverket har 
inkommit med ett yttrande där de skriver att de inte har några synpunkter. Dala Elnät 
inkom med yttrande (se bilaga 3).  

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 – Dala Elnätets yttrande 
Bilaga 4 – Miljöenhetens yttrande 

Sändlista 
Beslutet delges: sökanden 
Kopia av beslutet till: Skattemyndigheten 
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Mbn § 151 Enbacka 1:27 – Upplag för uppställning av 
containrar (återvinningsstation) och nybyggnad av 
plank samt strandskyddsdispens 
MBN2021/0112 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden beslutar delegera beslut om Enbacka 1:27 – Upplag för 
uppställning av containrar (återvinningsstation) och nybyggnad av plank samt 
strandskyddsdispens till ordförande. 

__________ 

Krister yrkar att det inte omfattas av strandskyddsdispens. 

Grund för dispens 
Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens: 

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse. Brist på återvinningsstation i området.  

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan bygglov, ankomstdaterad 2021-09-22 
Ansökan strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2021-10-22 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-10-22 
Fotografi och ritning plank, ankomstdaterad 2021-09-22 
Information skylt, ankomstdaterad 2021-09-22 
Fotografin på behållare, ankomstdaterad 2021-09-22 
Byggherrens förslag till kontrollplan, ankomstdaterad 2021-09-22 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser upplag för uppställning av containrar, återvinningsstation. 

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

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen beträffande punktprickad mark samt användning. 
Detaljplanens genomförandetid har dock löpt ut, åtgärden främjar allmänt intresse och 
är förenlig med detaljplanens syfte. Dessutom innebär den en sådan användning av  
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Mbn § 151 forts. 

mark som utgör ett lämpligt komplement till den användning som regleras i områdets 
detaljplan, skola samt bostäder. Det bör därför bedömas att åtgärden uppfyller kraven 
i 2 kap. och 9 - 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Dispens från strandskyddet 
kan lämnas med stöd av 7 kap 18 c § punkten 6 i miljöbalken.  

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

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. 

• Länsstyrelsen har besvärsrätt varför beslutet måste vinna laga kraft (ca en 
månad från detta beslut) innan byggandet får påbörjas. 
 

• 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 som ingår i beslutet 

Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Kopia till: Länsstyrelsen, Dalarnas Län 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 152 Enbacka 19:130 – Nybyggnad av 
flerbostadshus (4 lgh) 
MBN2021/0444 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet för fortsatt handläggning. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-05-20 
Anmälan kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-06-08 
Nybyggnadskara, ankomstdaterad 2021-07-22 
Tillgänglighetsintyg, ankomstdaterad 2021-06-28 
Fasadritningar, ankomstdaterade 2021-06-21 
Planritningar vind och plan 1, ankomstdaterade 2021-06-14 
Planritning bottenplan, ankomstdaterad 2021-06-28 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter, 346 kvm byggnadsarea.  

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

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

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra 
sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägarna till angränsande fastigheter, 
Räddningstjänsten, Dala Elnät samt VA-enheten har bedömts vara berörda. Två 
negativa grannyttrande har inkommit, i vilka det inte framställs sådana olägenheter att 
ett bygglov skulle nekas.   

Upplysningar 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett 

startbesked (enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).  
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Mbn §152 forts. 

• 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 som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Grannyttrandena 
Bilaga 4 – Kallelse till tekniskt samråd 

Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Kopia till: Kontrollansvarig: Jimmy Korttilalli 
Kopia till: Skattemyndigheten 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 153 Iris 1 – Ändrad användning av 
flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till 
lägenheter) och utvändig ändring (fönster, dörr, ramp, 
hiss) 
MBN2021/0090 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden besluta enligt följande:  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag: 
Namn:  Niklas EK 
Adress:  Sturegatan 85 B, 791 60 Falun 

3. Avgiften för bygglovet är 61 116 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

__________ 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-09-01 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-09-01 
Planritning, ankomstdaterad 2021-10-05 
Fasadritning, ankomstdaterad 2021-08-30 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ändrad användning av flerbostadshus/affärsbyggnad från lokaler till 
sammanlagt 9 lägenheten. Ansökan avser vidare utvändig ändring enligt inlämnade 
fasadritningar.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser och inom sammanhållen 
bebyggelse. Åtgärden avviker något från förhandsbeskedet, observera därför att enbart 
dom handlingar som ingår i detta beslut avses gällande.  

Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 2 kap. 
och 9 - 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
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Mbn §153 forts. 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att inga ägare till angränsande fastigheter har bedömts vara berörda.  

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: Lindblom Fastigheter AB 
Kopia till: Kontrollansvarig: Niklas Ek 
Kopia till: Skattemyndigheten 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 154 Junkern 3 – Förhandsbesked om ändrad 
användning av kontorslokaler till lägenheter samt 
strandskyddsdispens 
MBN2021/0083 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden besluta 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. Med stöd av 7 kap. 18 c § miljöbalken medger Miljö- och byggnämnden dispensen 
från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken då särskilda skäl 
föreligger. 

3. Som tomtplats får fastighetens landområde tas i anspråk. 
4. Avgiften för förhandsbeskedet samt strandskyddsdispensen är 11 662 kronor (i 

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. 
Inget är redovisad och kommer därmed att granskas i samband med ansökan om 
bygglov.  

Grund för dispens 
Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens: 
Området är uppenbarligen ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan förhandsbesked, ankomstdaterad 2021-08-24 
Ansökan strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2021-10-21 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-09-23 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av kontorslokaler till 
lägenheter samt strandskyddsdispens och undantag av byggnadsförbud enligt 7 kap. 
15 § miljöbalken. 
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Mbn §154 Forts. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom områdesbestämmelser och inom sammanhållen 
bebyggelse. 

Skäl till beslut 
Den föreslagna åtgärden får anses förenlig med områdesbestämmelser och uppfyller 
kraven i 2 kap.4–5 § § plan- och bygglagen (2010:900). Dispens från strandskyddet kan 
lämnas med stöd av 7 kap 18 c § punkten 1 i miljöbalken.  

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 
samt Länsstyrelsen Dalarna har bedömts vara berörda. Inga negativa yttranden har 
inkommit från grannarna. Länsstyrelsen Dalarna har yttrat sig att de har ingen erinran 
mot den planerade ombyggnaden från kulturmiljösynpunkt.   

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

och 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. 

Bilagor 
Bilaga 1 – Hur man överklagar 
Bilaga 2 – Handlingar som ingår i beslutet 

Sändlista 
Beslutet delges: Per Linblom AB 
Kopia av beslutet till: Skattemyndigheten 
Kopia av beslutet till: Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten 
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Mbn § 155 Storhaga 16:7 – Nybyggnad av 
flerbostadshus 
MBN2021/0049 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden besluta 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: 
Namn:  Gunnar Johansson  
Adress:  Kasengården 4 Falun 

3. Avgiften för bygglovet är 120.666 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter med sammanlagt 600 
m² byggnadsarea.  

Förutsättningar  
Fastigheten belägen inom detaljplan lagt område. Ansökan strider inte emot 
detaljplanen. Det finns en bullerutredning i detaljplanen från 2013 (enligt denna är det 
4 dBa under gränsvärdet vid fasad) som har jämförts med trafikverkets senaste 
mätningar (65-70 dBa på 130 meter från vägmitt). Enligt detta uppfyller den tänkta 
byggnationen bullerkraven. 

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

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-07-01 
Nybyggnadskarta, ankomstdaterad 2021-10-04 
Planritningar, ankomstdaterade 2021-08-09 
Fasadritning, ankomstdaterad 2021-09-09 
Sektionsritning, ankomstdaterad 2021-08-09 
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Mbn §155 forts. 

Delges 
Sökanden 
Kontrollansvarig 
Skatteverket  
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Mbn § 156 Säter 2:1 – Tillbyggnad av industribyggnad 
(pumphus) 
MBN2021/0089 

Förslag till beslut 
Miljö-och byggnämnden besluta enligt följande:  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 b § plan- och bygglagen (2010:900). 
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 3 284 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 
Faktura skickas separat. 

__________ 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-09-01 
Teknisk beskrivning, ankomstdaterad 2021-09-01 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-09-01 
Planritning, ankomstdaterad 2021-09-01 
Fasadritning, ankomstdaterad 2021-09-01 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tillbyggnad av befintligt pumphus på ett grönområde som i 
detaljplanen utpekas som allmän parkmark. Åtgärden avviker därmed mot 
detaljplanen.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och inom sammanhållen 
bebyggelse. 
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Mbn §156 forts. 

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen enligt ärendebeskrivningen. Med hänvisning till att 
genomförandetiden för detaljplanen har löpt ut, bedömningen att åtgärden är av 
betydande allmänt intresse samt faktumet att avvikelse redan har beviljats tidigare 
konstateras det att åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. och 9 - 10 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörd remissinstans har underrättats om ansökan och getts 
tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Gatuenheten har getts 
tillfälle till yttrande. Inga negativa synpunkter har inkommit.  

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. 

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

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

Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 157 Övre Heden 21:6 – Tidsbegränsat bygglov 
för upplag för uppställning av containrar 
(återvinningsstation) t.o.m. 2026-04-01 
MBN2021/0071 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden besluta enligt följande:  

1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2026-04-01 beviljas med stöd av 9 kap. 33 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 

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. Byggherrens kontrollplan godkänns. 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 4 046 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan bygglov, ankomstdaterad 2021-07-26 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-09-27 
Fotografi med information om behållare, ankomstdaterad 2021-07-26 
Informationsskylt, ankomstdaterad 2021-07-26 
Byggherrens förslag till kontrollplan, ankomstdaterad 2021-07-26 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tillfälligt upplag för uppställning av containrar, återvinningsstation. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Skäl till beslut 
Åtgärden avviker från detaljplanen beträffande punktprickad mark samt användning. 
Åtgärden främjar allmänt intresse och uppfyller några men inte alla krav i detaljplanen.  
Dessutom innebär den en sådan användning av mark som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som regleras i områdets detaljplan, skola samt  
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Mbn §157 forts. 

bostäder. Det bör därför bedömas att åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. och 9 - 10 
kap. plan- och bygglagen (2010:900).  

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 som ingår i beslutet 

Sändlista 
Beslutet delges: Sökande 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 158 Backa 56:1 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och garage 
MBN2021/0093 

Ärendet utgår 

Förslag till beslut 
 Miljö- och byggenheten föreslår Miljö- och byggnämnden att avslå förhandsbeskedet. 

Handlingar som ligger till grund för beslutet 
Ansökan om förhandsbesked, ankomstdaterad 2021-09-06 
Karta med tilltänkt avstyckning inritad. Ankomstdaterad 2021-09-06 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage. 

Förutsättningar 
Den tilltänkta fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utom 
sammanhållen bebyggelse. Den tilltänkta fastigheten är markerad som jordbruksblock 
i översiktsplanen. Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § får brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Skäl till beslut 
Ett enbostadshus med garage kan inte ses som att det tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen. Vid en avvägning mellan den enskildes och det allmännas intressen 
så väger det allmänna intresset med att bevara jordbruksmarken tyngst. 
Förhandsbeskedet måste därför avslås. 

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 närliggande fastigheter 
samt Dala Elnät AB och miljöenheten. Dala Elnät AB har inget att erinra. Det har 
inkommit negativa yttrande från några av grannarna. 

Delges 
Sökande 
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Mbn § 159 Landa 5:6 – Nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad samt installation av eldstad 
och rökkanal och nybyggnad av plank 
MBN2021/0113 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar delegera till Miljö- och byggchef att besluta om 
bygglov efter det att ansökan har kompletterats och remisstiden har gått ut. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation 
av eldstad och rökkanal och nybyggnad av plank på fastigheten Landa 5:6. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. Fastigheten ligger inom lågriskområde för radon. Marken är inte klassad 
som jordbruksmark i översiktsplanen. Den föreslagna åtgärden strider inte emot 
översiktsplanen. 

Skäl till beslut 
Ärendet gäller första byggnad på en fastighet utanför detaljplanelagt område och som 
inte har ett gällande förhandsbesked. Denna sortens ärenden har inte delegerats till 
Miljö- och byggenheten i delegationsordningen därför tas ärendet upp till Miljö- och 
byggnämnden. Ärendet har skickats på remiss och remisstiden har inte gått ut ännu 
samt kompletterande ritningar inväntas.  

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 angränsade fastigheter 
och Dala Elnät AB samt Miljöenheten har bedömts vara berörda. Hittills har Dala 
Elnät AB svarat att de inte har något att erinra och 3 positiva grannyttranden 
inkommit. 
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Mbn §159 forts.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-09-23 
Situationsplan, ankomstdaterad 2021-10-19 
Planritningar, ankomstdaterad 2021-10-19 
Fasadritningar, ankomstdaterad 2021-10-19 
Sektionsritning, ankomstdaterad 2021-10-19 
Anmälan av kontrollansvarig, ankomstdaterad 2021-09-23 

Delges 
Sökande. 
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Mbn § 160 Miljö- och naturvårdspriset 2021 
MBN2021/0164 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att ge Miljö och naturvårdspriset till Åke Johnsson, 
och delegerar att formulera motivering till ordföranden.   

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden brukar dela ut Miljö- och naturvårdspris till någon som 
ideellt har gjort en stor insats inom miljö eller naturvård i Säters kommun. 
Kommuninvånarna ges möjlighet att nominera någon som de tycker har gjort en 
insats som är värt att premiera.  

Bakgrund 
Annos publicerades 2021-10-19 i Annonsbladet där kommuninvånarna uppmanades 
att skicka in nomineringar till Miljö- och naturvårdspriset. Inga nomineringar har 
inkommit. 

Delges 
Kommunfullmäktige 
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Mbn § 161 Kalendarium 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden besluta fastställa förslag till kalendarium för 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Sektorn har för 2022 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar för 
ordförandeberedning och Miljö- och byggnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium: 

Månad Ordförandeberedning Miljö- och byggnämnd 

Januari 18 26 
Februari 15 23 

Mars 15 23 
April 12 20 
Maj 10 18 
Juni 7 15 
Juli   

Augusti 23 31 
September 20 28 
Oktober 18 26 

November 15 23 
December 6 14 

 

Delges 
Nämnderna. 
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Mbn § 162 Registerförteckning GDPR Hero 
MBN2021/0135 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden besluta lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Dataskyddsförordningen ska arbetet över upprättande och 
administrering av register som behandlar personuppgifter i 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter redovisas, för respektive nämnd.  

Säters kommun nyttjar idag IT-systemet GDPR Hero för att föra dessa register, ta 
fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till personuppgiftsansvarig och 
till tillsynsmyndigheten. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilket 
lagstöd som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska 
pågå tillika vilka som har åtkomst till uppgifterna. 

Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig föra ett 
register över de behandlingar av personuppgifter som utförs. Detta innebär att varje 
enhet under aktuell nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig ska inneha en 
uppdaterad och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess 
verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, vara tillgänglig i elektroniskt 
format samt kontinuerligt uppdateras. På begäran ska registret göras tillgängligt för 
tillsynsmyndigheten. För närvarande har Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
Byggnämnden har en gemensam förteckning, under 2022 kommer nämnderna att ha 
separata registerförteckningar.  

Bilagor 
Registerförteckning GDPR Hero 
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Mbn § 163 Verksamhetstillsyn av rökfria miljöer inom 
lagen om tobak och liknande produkter 
ECOS 2021-343 

Beslut 
Miljö-och byggnämnden beslutar anta tjänstemannaskrivelsen som nämndens egen 
och översändes till Länsstyrelsen i Dalarnas län som svar. 

__________ 

Yttrande 
Miljö- och byggnämnden har i grunden förståelse för den kritik som riktats mot 
verksamheten och konstaterar att bristerna grundat sig i svårigheterna med bemanning 
som funnits under en följd av år. Nämnden har nu kunnat påbörja arbetet med att 
säkerställa tillgången till kompetens. Nya budgetmedel har tillförts som möjliggör 
tillsättandet av flera handläggartjänster. Handläggarna har också avlastats genom att en 
administratör anställts. Även inom enheten som helhet har situationen förbättrats, 
vilket innebär att mindre tid rimligen kommer att åtgå till att hantera mer akuta 
klagomål, inkommande anmälningar/ansökningar med mera.  

I och med den förbättrade bemanningen har enheten också kunnat tillämpa nya 
rutiner för arbete med de rökfria miljöerna. Exempelvis blir alla serveringslokaler 
inklusive uteserveringar tillsynade i samband med den ordinarie livsmedelskontrollen. 
De rökfria miljöerna i anslutning till livsmedelsverksamhet samt skol- och 
förskolegårdar är sådana som kommunen sedan lång tid haft förtecknade. Vi har nu 
också kunnat inleda arbetet med en samlad lista över andra rökfria miljöer som 
tillkommit i och med den nya lagstiftningen, exempelvis inhägnade idrottsplatser och 
lekplatser.  

Tillsyn och framtagande av rutiner för rökfria miljöer ligger med i miljö- och 
byggenhetens verksamhetsplanering för 2022 som kommer att tas av nämnden vid ett 
senare nämndssammanträde.  

Miljö- och byggnämndens bild är att vidtagna åtgärder tydligt kommer att stärka 
tillsynen av rökfria miljöer. För att uppnå de högre målen med verksamheten – 
exempelvis att inte skola in nya generationer i tobaksbruk och att reellt minska de 
negativa hälsoeffekterna och sociala följdverkningarna av rökning – krävs dock 
ytterligare insatser. Nämndens förhoppning är därför att ett förbättrat samarbete med 
ATL-kontoret ska kunna utvecklas för att tillsammans få ett helhetsperspektiv på hela 
den kedja som leder till tobakens skadeverkningar. Vi ser också behovet av att 
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förstärka det samlade tobaksförebyggande arbetet med exempelvis folkhälsoplanerare, 
skolhälsovården med flera. 

Ärendebeskrivning 
I ett beslut daterat 2021-09-13 har Länsstyrelsen beslutat att nämnden senast 2021-11-
30 ska ”redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med påtalad 
kritik”. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har bedrivit tillsyn på Miljö- och byggnämndens arbete kring rökfria 
miljöer enligt lagen om tobak och liknande produkter. Man har då konstaterat bland 
annat att det inte bedrivits ett tillräckligt aktivt arbete med tillsyn över rökfria miljöer, 
främst skolgårdar.  

Bilaga 
Beslut från Länsstyrelsen Dalarna 2021-09-13, Dnr 705-9743-2021 

Delges 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Enheten för Agenda 2030. 
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Mbn § 164 Budgetuppföljning per oktober 2021 Miljö 
och Byggenheten 

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

__________ 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö och Byggnämndens verksamhet ligger i utfall på 65 % av årsbudget och 
redovisar ett överskott på 0,6 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 3,6 Mkr 
Budget tom oktober  3,0 Mkr 
Utfall tom oktober  2,4 Mkr 
Avvikelse tom oktober +0,6 Mkr 
Prognos avvikelse helår 2021 -1,1 Mkr 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budgetuppföljning MBN okt 2021 

Delges 
Miljö och Byggnämnden 
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Mbn § 165 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden besluta tacka för informationen. 

__________ 

Sektorchef, tf Miljö- och byggchef och Miljöinspektör Ingela Johansson redogör för 
aktuell verksamhetsinformation från Miljö- och byggenheten. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 31 (47) 

Mbn § 166 Arbetsmiljö- och personalfrågor 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Sektorchef och tf Miljö- och byggchef berättar om nyrekryteringar samt det allmänna 
personalläget på enheten. 
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Mbn § 167 Kurser och inbjudningar 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Plan och bygglagen 1-2 december (live-stream) 
 
Lars Ottosson och Kakis anmäler intresse.  
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Mbn § 168 Redovisning av delegationsbeslut tiden 
20211001-20211031 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2021-11-17, §168 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljöärenden 

2021-272 Säter 4:24 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-345 Gruvriset 4:32 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT avlopp 

KÖ 

2021-92 Mellanåsen 3:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC-och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-504 Landa 23:9 Nedgrävning av häst IJ 

2021-511 Enbacka 13:1 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-284 Enbacka 19:47 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-514 Myran 4 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-515 Siggebo 1 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-516 Ålen 4 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-517 Kronan 1 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-518 Skedvi Kyrkby 
34:1 

Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-84 Åkre 5:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 34 (47) 

Mbn § 168 forts. 

2021-85 Åkre 5:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-301 Landa 95:22 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-60 Österby 9:7 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-139 Landa 12:1 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-480 Mora 106:4 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2021-143 Norra Åsen 1:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-481 Mora 5:5 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2021-431 Myran 3 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-144 Nedernora 1:172 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-494 Skönvik 1:31 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2021-148 Bodarne 12:1 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-520 Borgen 1 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2021-161 Landa 48:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-49 Storhaga 16:4 Beslut med anledning av anmälan 
om miljöfarlig verksamhet 
(drivmedelsanläggning) enligt 
miljöprövningsförordningen 
(2013:251) 

IJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 35 (47) 

Mbn § 168 forts. 

2021-269 Landa 105:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-283 Tomtebo 3:6 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-293 Landa 105:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-298 Orrsta 8:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-341 Nyberget 50:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-340 Kvarnsveden 7:7 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-524 Landa 95:2 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-414 Grenen 9 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-533 Landa 95:2 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-245 Kyrkan 1 Beslut om avgift för handläggning 
av anmälan om blästring 

ÅM 

2021-191 Ingevallsbo 4:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

AH 

2021-299 Fäggeby 9:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-342 Kvarnsveden 4:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-544 Orrsta 11:4 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

HO 

2021-524 Skedvi Kyrkby 
34:1 

Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 36 (47) 

Mbn § 168 forts. 

2021-462 Översätra 5:2 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

HO 

2021-387 Landa 20:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-385 Backa 84:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC-avlopp 

HO 

2021-416 Gussarvshyttan 
30:1 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-477 Backa 84:2 Föreläggande om försiktighetsmått 
gällande anmälan om anläggande 
av avloppsanordning för BDT-
avlopp 

AH 

2021-425 Gussarvshyttan 
20:3 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-499 Säter 3:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC-avlopp 

AH 

2021-294 Uppbo 12:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-421 Nedre Tosarby 
4:25 

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

KÖ 

2021-554 Enbacka 13:1 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-167 Stocksbro 12:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-503 Södersätra 17:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-44 Tyskbo 16:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-61 Tyskbo 16:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 37 (47) 

Mbn § 168 forts. 

2021-162 Fäggeby 10:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-252 Landa 13:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-482 Orrsta 6:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-540 Skenshyttan S:12 Yttrande om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av utegym, ändrad 
användning från tvättstuga till 
bastu och anläggande av brygga 

SJ 

2021-576 Landa 14:1 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

HO 

 

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden 

MBN2021/0109 Övre Stubbersbo 
4:12 

Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HO 

MBN2021/0082 Säter 5:44 Tillbyggnad av enbostadshus 
(uterum) samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

ABR 

SBN2021/0457 Solvarbo 19:19 Tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0077 Dalsbyn 2:18 och 
Säter 2:1 

Rivning av industribyggnad 
(verkstad med förråd). 
Rivningslov, startbesked. 

ABR 

JN2021/0009 Knutsbo 10:10 Underhåll av byggnadsverk med 
särskilt bevarandevärde (lokal för 
utställning/museum) - ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. 

ABR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 38 (47) 

Mbn § 168 forts. 

SBN2021/0328 Skräcka 1:2 Nybyggnad av gångbro under 
viadukt samt strandskyddsdispens. 
Strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0052 Nyberget 19:1 Nybyggnad av 
transformatorstation och 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0075 Yttre Heden 36:4 Tillbyggnad av enbostadshus 
(inglasad altan). Bygglov, 
startbesked. 

ABR 

MBN2021/0067 Lerviken 22:9 Nybyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Bygglov. 

ABR 

SBN2021/0399 Storhaga 7:7 Nybyggnad av plank. Bygglov, 
startbesked. 

ABR 

SBN2021/0386 Alrunan 5 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (carport). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0406 Bodarne 14:4 Rivning av byggnad (teknikbod). 
Rivningslov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0103 Kungsgården 1 Utvändig ändring av skola (byte av 
takmaterial). Bygglov, startbesked. 

HO 

MBN2021/0095 Nyberget 1:56 Ändrad användning från skola till 
fritidshus. Bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0072 Jönshyttan 1:1 Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad (förlängning) av 
befintlig brygga. 
Strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0084 Enbacka 2:5 Installation av anläggning för VA i 
komplementbyggnad (gäststuga) - 
ej bygglovpliktig åtgärd. Ärendet 
avskrivs. 

ABR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 39 (47) 

Mbn § 168 forts. 

SBN2021/0366 Storhaga 9:6 Attefallstillbyggnad av 
enbostadshus (utbyggnad av hall) - 
ej bygglovpliktig åtgärd. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2021/0059 Yttersätra 3:5 Tillbyggnad av enbostadshus 
(garage och sovrum samt förråd) 
samt strandskyddsdispens. 
Upphävande av tidigare 
delegationsbeslut samt avskrivning 
av ärendet. 

HO 

MBN2021/0014 Grängshammar 
1:10 

Nybyggnad av 
transformatorstation, rivning av 
befintlig, samt 
strandskyddsdispens. Rivningslov, 
bygglov, startbesked, 
strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0087 Säter 3:5 Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av temalekpark i 
Säterdalen. Strandskyddsdispens. 

ABR 

SBN2017/0657 Fordonet 1 Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-
10-31. Förlängning av 
tidsbegränsat bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2021/0020 Grängshammar 
1:35 

Ändrad användning från 
industribyggnad till fritidshus. 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2021/0373 Nyberget 19:1 Tillbyggnad av enbostadshus. 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2021/0340 Piparen 2 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (garage och 
verkstad). Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2021/0353 Solvarbo 19:37 Tillbyggnad av enbostadshus (tak 
och inglasning av befintlig altan). 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 40 (47) 

MBN2021/0105 Rätten 15 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 41 (47) 

Mbn § 168 forts. 

MBN2021/0132 Mora 13:88 Installation av kylbatteri – ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. 

ABR 

MBN2021/0133 Fäggeby 25:2 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2021/0134 Skedvi Prästgård 
1:66 

Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2021/0118 Mora 110:2 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2021/0115 Gustafs-
Källberget 3:19 

Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2021/0117 Mora 12:7 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (carport). 
Bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0324 Olvonet 10 Nybyggnad av staket (stängsel). 
Rättidsprövning. 

ABR 

MBN2021/0123 Nyberget 19:1 Rivning av fritidshus, nybyggnad 
av enbostadshus samt installation 
av eldstad/rökkanal. Rivningslov, 
bygglov. 

ABR 

SBN2020/0061 Östra Silvberget 
1:4 

Tillbyggnad av enbostadshus 
(carport), nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(hundrastgård) samt 
strandskyddsdispens. Avskrivning 
av ärendet. 

ABR 

SBN2020/0289 Aspnäs 3:10 Nybyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Avskrivning 
av ärendet. 

ABR 

SBN2018/1218 Fordonet 1 Ändrad användning av 
industrilokal till sporthall – 
ansökan i efterhand. Avskrivning 
av ärendet 

ABR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 42 (47) 

Mbn § 168 forts. 

MBN2021/0028 Gruvriset 7:17 Tillbyggnad (takad altan) och 
utvändig ändring (altandörr) av 
enbostadshus. Bygglov, 
startbesked. 

ABR 

MBN2021/0120 Norbohyttan 14:5 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HO 

SBN2020/0384 Solvarbo 43:6 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. Avskrivning av 
ärendet. 

HO 

SBN2021/0362 Nedre Stubbersbo 
13:3 

Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. Rättidsprövningar 
(två styck). 

HO 

MBN2021/0125 Säter 7:2 Rivning av del av lastkaj vid Säters 
järnvägsstation. Rivningslov, 
startbesked. 

HO 

MBN2021/0129 Säter 6:71 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HO 

MBN2021/0128 Torpet 11 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HO 

SBN2019/0882 Yttersätra 2:8 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus (3 st) samt 
strandskyddsdispens. Avskrivning 
av ärendet. 

HO 

 

Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden 

MBN2021/0044 Skönvik 1:24 Nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage) samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Delstartbesked. 

ABR 

MBN2021/0064 Gruvriset 4:32 Nybyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad/rökkanal 

HO 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 43 (47) 

Mbn § 168 forts. 

SBN2021/0169 Mora 8:13 Rivning av enbostadshus samt 
komplementbyggnader 

HO 

SBN2021/0253 Sågen 1 Nybyggnad av industribyggnad (4 
virkestorkar) samt 
strandskyddsdispens 

ABR 

MBN2021/0123 Nyberget 19:1 Rivning av fritidshus, nybyggnad 
av enbostadshus samt installation 
av eldstad/rökkanal. Rivningslov, 
bygglov. Delstartbesked. 

Abr 

 

Byggärenden: slutbesked 

SBN2015/0516 Tjället 4 Nybyggnad av carport HO 

SBN2015/0379 Skedvi Kyrkby 
10:2 

Tillbyggnad av enbostadshus med 
altantak 

HO 

SBN2015/0529 Ulven 4 Igenfyllning av grop HO 

SBN2016/0043 Axet 7 Tillbyggnad av enbostadshus med 
skärmtak 

HO 

2015000260 Skönvik 1:7 Nybyggnad av 
dubbelcarport/förråd 

HO 

SBN2019/0623 Nyhyttan 4:26 Nybyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Interimistiskt slutbesked. 

HO 

MBN2021/0047 Våbäck 32:6 Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2020/0044 Mora 13:90 Nybyggnad av enbostadshus och 
carport/garage 

ABR 

SBN2021/0201 Mora 13:79 Tillbyggnad av enbostadshus 
(uterum och altantak) 

ABR 

SBN2021/0445 Pilten 1 Tillbyggnad av enbostadshus 
(inglasad altan) 

ABR 

MBN2021/0011 Rollen 2 Installation av eldstad/rökkanal ABR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 44 (47) 

Mbn § 168 forts. 

MBN2021/0053 Torpet 11 Rivning av skorsten vid 
enbostadshus – ej bygglovpliktig 
åtgärd 

ABR 

SBN2020/0897 Indianen 4 Marklov för nedtagning av träd ABR 

SBN2015/0573 Nedre Tosarby 
10:7 

Nybyggnad av enbostadshus, stalla 
och garage 

ABR 

SBN2019/0597 Skönvik 1:6 Nybyggnad av specialbostadshus 
(LSS-boende). Interimistiskt 
slutbesked. 

ABR 

SBN2019/0623 Nyhyttan 4:26 Nybyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad/rökkanal 

ABR 

MBN2021/0076 Ylva 4 Installation av eldstad/rökkanal HO 

SBN2020/0163 Torpet 4 Installation av eldstad/rökkanal HO 

SBN2020/0162 Enbacka 19:186 Installation av eldstad/rökkanal HO 

MBN2021/0051 Bispbergshyttan 
7:2 

Installation av eldstad/rökkanal HO 

SBN2020/0878 Skedvi-Fiskarbo 
7:4 

Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 
komplementbyggnad (bastu/relax) 
- samt installation av 
eldstad/rökkanal 

HO 

SBN2021/0175 Nyckeln 13 Utvändig ändring av 
flerbostadshus (inglasning av en 
balkong) 

HO 

SBN2020/0328 Ingarvshyttan 2:2 Tillbyggnad av 
komplementbyggnad 
(garage/verkstad) 

HO 

SBN2020/0339 Ovangårdarne 
6:27 

Uppsättning av 
skyltar/ljusanordningar 
(Motionscentralen) 

HO 
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Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 45 (47) 

Mbn § 168 forts. 

SBN2016/0125 Skenshyttan 12:19 Nybyggnad av fritidshus och 
gäststuga samt rivning av uthus – 
strandskyddsdispens. Slutbeskedet 
avser endast gäststugan. 

HO 

SBN2021/0290 Dalsbyn 7:16 Rivning av TC (torrklosett) 
anpassad för funktionshindrade 

HO 

MBN2021/0101 Landa 2:5 Ändrad användning från 
flerbostadshus till enbostadshus - 
ej bygglovpliktig åtgärd 

HO 

SBN2016/0001 Norbohyttan 14:9 Nybyggnad av carport HO 

SBN2016/0015 Nyckeln 12 Tillbyggnad av enbostadshus med 
uterum 

HO 

SBN2016/0284 Mora 51:1 Nybyggnad av 
transformatorstation och rivning 
av befintlig 

HO 

SBN2016/0038 Solvarbo 26:7 Tillbyggnad av enbostadshus med 
inglasning av veranda samt ändring 
av takmaterial på 
komplementbyggnad 

HO 

2015000290 Solvarbo 45:11 Tillbyggnad av garage i form av 
stall och carport 

HO 

SBN2015/0329 Stugan 1 Nybyggnad av trädgårdsförråd – ej 
bygglovpliktig åtgärd 

HO 

SBN2015/0328 Stugan 1 Tillbyggnad av enbostadshus HO 

SBN2015/0574 Mora 13:54 Tillbyggnad av enbostadshus i 
grupp med inglasning av veranda 

HO 

SBN2021/0191 Mora 14:4 Installation av eldstad/rökkanal HO 

SBN2021/0215 Mora 13:16 Ombyggnad av enbostadshus 
(ändrad planlösning för 
tvättstuga/badrum) - ej 
bygglovpliktig åtgärd 

HO 
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Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 46 (47) 

Mbn § 168 forts. 

MBN2021/0115 Gustafs-
Källberget 3:19 

Installation av eldstad/rökkanal HO 

SBN2017/0022 Ovangårdarne 1:6 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

HO 

SBN2021/0060 Solvarbo 6:6 Uppsättning av solpaneler på 
enbostadshus 

HO 

JN2015/0009 Säter 4:5 Marklov för nedtagning av riskträd HO 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17 47 (47) 
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Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 
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