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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 2 (26) 

Plats och tid: Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-04-20 
08:30-11:50 

Beslutande: Östen Stenberg (C) ordförande 
Christer Eriksson (M) vice ordförande 
Lisbeth Ander ersätter Kakis Zilaskoudis (S) 
Ola Hult (C) 
Lars Ottosson (Mp) 

Ej tjänstgörande ersättare: Goran Larsson (S) 

Övriga deltagare: Andreas Mossberg, sektorchef 
Marie Olsson, tf enhetschef 
Sandra Hedin, nämndsekreterare 
Helena Olander, byggnadsinspektör § 40-45 
Staffan Jansson, miljöinspektör § 40 
Christoffer Ribbing, byggnadsinspektör § 41-45 
Anna Hagström, miljöinspektör § 46 
Veronica Carlsson, ekonom § 47 

Utses att justera: Lisbeth Ander 

Justeringens plats och tid: 2022-04-21 Tekniska kontoret 

Paragrafer: §§ 40-52 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Sandra Hedin  Östen Stenberg 

Justerande    

   

Lisbeth Ander   
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Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 3 (26) 

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

Organ: Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-04-20 

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-21 

Datum för anslags nedtagande:  2022-05-13 

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 4 (26) 

Mbn § 40 Verksamhetsinformation 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Utbildning strandskydd 
• Information angående pågående detaljplaner 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 5 (26) 

Mbn § 41 Rasjön 5:4 – Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad 
(garage/carport) 
MBN2022/0065 

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 5 555 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat.  

__________ 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-03-01 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-03-01 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage/carport). Anslutning till vatten och avlopp blir en 
enskild anläggning/gemensamhetsanläggning(vatten) och avfallshantering kommunalt. 

Fastigheten är taxerad som obebyggd lantbruksenhet men fritidshuset placeras inte 
inom något utpekat jordbruksblock. 

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

Vatten och avlopp 
Området som berörs av förhandsbeskedet är utanför verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 6 (26) 

Mbn § 41 forts. 

Utfart 
Tänkt in- och utfart blir på befintlig väg till fastigheten och som ansluter till enskild 
väg. 

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

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. 

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  

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Kopia till: Fastighetsägare 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 7 (26) 

Mbn § 42 Björänget 11:2 (tilltänkt avstyckning)- 
Förhandsbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad (garage) 
MBN2022/0062 

Ärendet utgår. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggenheten föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande:  

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

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 7 kap. 15 § avslås. 
Giltigt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c § kan ej tillämpas.  

3. Avgiften för förhandsbesked är 7366 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat.  

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-02-25 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-02-25 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) med 
253 m2 byggnadsarea.  
Fastighetsägare/sökanden till 11:3 avser köpa till del av 11:2 med ca 2 200 m2.  

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

Vatten och avlopp 
Området som berörs av förhandsbeskedet är utanför verksamhetsområde för vatten 
och avlopp. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 8 (26) 

Mbn § 42 forts. 

Utfart 
In- och utfart finns på befintlig fastighet Björänget 11:3. 

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).  

Skäl till beslut 
För att beviljas dispens krävs särskilda skäl (7 kap. 18 c § miljöbalken). 

Giltigt skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § saknas 
och kan därmed inte beviljas på den sökta platsen. 

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  

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Kopia till: Fastighetsägare 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 9 (26) 

Mbn § 43 Bodarne 3:6 – Nybyggnad av fritidshus 
samt installation av eldstad/rökkanal 
MBN2022/0016 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:  

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

Namn:  Stefan Kvarnström 
Behörighetsnummer: SC1134-17 

4. Avgiften för bygglovet är 15 601 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat.  

__________ 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-01-19 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-01-19 
Anmälan om eldstad/rökkanal, ankomstdaterad 2022-01-19 
Tekniskbeskrivning, ankomstdaterad 2022-01-19 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-02-21 
Plan-, fasad- och sektionsritning, ankomstdaterad 2022-01-19 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus med ca 113 m2 bruttoarea samt installation av 
eldstad/rökkanal.  

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

Fastigheten är belägen inom strandskyddat område.  
Beslut om strandskyddsdispens togs 2021-12-16. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 10 (26) 

Mbn § 43 forts. 

Skäl till beslut 
Föreslagen åtgärd får anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och 
uppfyller tillämpliga bestämmelser i plan- och bygglagen 2 och 8 kap. 

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

Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnämnden har lämnat ett startbesked 
(enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900).   

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
bifogas, se bilaga 3.   

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), om den 
åtgärd som lovet avser inte har på börjats inom två år och avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet vann laga kraft.  

Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande ska ny 
ritning/beskrivning eller dylikt lämnas in för godkännande före påbörjande.  

Bilagor  
Bilaga 1 – Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Ritningar som ingår i beslutet  
Bilaga 3 – Kallelse till tekniskt samråd  

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Kopia till: Kontrollansvarig 
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 11 (26) 

Mbn § 44 Morkullan 6 – Nybyggnad av 
kontorsbyggnad 
MBN2022/014 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

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

godtas byggherrens förslag: 
Namn:  Carina Vestlund 
Adress:  Nyhyttan 20, Ormhagen, 791 92  Falun 

3. Avgiften för bygglovet är 137.800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-01-17 
Anmälan om kontrollansvarig 2022-01-17 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-03-10 
Planritning, ankomstdaterad 2022-03-18 
Fasadritning, ankomstdaterad 2022-03-18 
Sektionsritning, ankomstdaterad 2022-03-18 

Ärendebeskrivning 
Ärendet gäller nybyggnad av kontorsbyggnad med skärmtak, miljöbod och carport 
med en bruttoarea på 1222 m². Ansökan gäller även solceller på del av 
kontorsbyggnadens tak samt uppsättande av plank.   

Förutsättningar  
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ansökan avviker från 
detaljplanen när det gäller ändamålet. Genomförandetiden är sedan länge utgången 
och detaljplanen kan då tolkas i ett vidare perspektiv. En kontorsbyggnad bedöms 
vara ett lämpligt komplement till den befintliga bebyggelsen.  
Riksväg 70 är en farligtgods- trafikled vilket kan innebära risker, men detaljplanens 
byggrätt väger rättsligt tyngre. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 12 (26) 

Mbn § 44 forts. 

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. Remiss har även skickats till Trafikverket, Räddningstjänsten 
och Länsstyrelsen. 

Ett negativt yttrande har inkommit med bl.a. synpunkter på att byggnaden borde 
vridas ut mot riksvägen. 

Av de yttranden som inlämnats har det inte framkommit sådana betydande 
olägenheter för omgivningen att det skulle motivera att ansökan avslås. 

Skäl till beslut 
Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen och avvikelsen bedöms vara 
förenlig med planens syfte. Bygglov får därför ges med stöd av plan- och bygglagen 9 
kap 31 c-d §. Åtgärden uppfyller kraven i plan- och bygglagens 9 och 10 kap. 

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 som ingår i beslutet 
Bilaga 3 – Yttrande Räddningstjänsten Dala Mitt 
Bilaga 4 – Yttrande från Trafikverket 
Bilaga 5 – Kallelse till tekniskt samråd 
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Protokoll Datum Sida 
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Mbn § 44 forts. 

Delges 
Beslutet delges: Sökande 
Kopia till: Kontrollansvarig:  
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 14 (26) 

Mbn § 45 Grängshammar 1:12 – 
Strandskyddsdispens för restaurering av engelska 
parken. 
MBN2022/0038 

 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Med stöd av 7 kap. 18c § punkten 5 miljöbalken medger Miljö- och byggnämnden 
dispensen från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken då särskilda 
skäl föreligger. 

2. Marken får inte privatiseras. 
3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 9.902 kronor (i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

__________ 

Grund för dispens 
Särskilda skäl föreligger för att ge strandskyddsdispens: 

• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2022-02-08 
Situationsplan ankomstdaterad 2022-02-08 
Illustration ankomstdaterad 2022-02-08 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser strandskyddsdispens och undantag enligt 7 kap. 15 § miljöbalken för 
renovering av engelska parken. Parken är tänkt som besöksmål för allmänheten 
Den ursprungliga parken började anläggas 1785 och restaureringens syfte är att 
återställa parkens utseende från omkring 1800. 
Det kulturhistoriska värdet är omvittnat av Konung Gustav VI Adolfs fond för 
svensk kultur mfl.  Grängshammar ingår i Silverringen och en restaurerad park 
bedöms ha stor betydelse som besöksmål för allmänheten.  
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 15 (26) 

Mbn § 45 forts. 

Förutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse men inom strandskyddat område vid Hammarområdet mellan 
Smeddammen och Grängen. Restaureringen bedöms inte vara bygglovspliktig. 

Yttranden 
Miljöenheten har inkommit med ett yttrande där de skriver att det är rimligt att bevilja 
strandskyddsdispens.  Se bilaga 3. 

Skäl till beslut 
Dispens från strandskyddet kan lämnas med stöd av 7 kap 18 c § punkten 5 i 
miljöbalken.  

Upplysningar 
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. 

En anmälan till länsstyrelsen Dalarna behöver göras för vattenverksamhet. 

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

Delges 
Beslutet delges: Sökanden 
Kopia av beslutet till: Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 16 (26) 

Mbn § 46 Avslag ansökan om sluten tank för WC- 
och BDT-vatten 
ECOS 2021-671 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar avslå ansökan om installation av två slutna tankar på 
fastigheten Hysta 2:4. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren har kommit in med en ansökan om att installera två slutna tankar för 
det enskilda avloppet på fastigheten Hysta 2:4. Fastigheten ligger i ett fritidsområde 
vid Guldsmedsboviken. 

Att leda både WC-vatten och BDT-vatten (bad, disk och tvätt) till slutna tankar är 
enligt riktlinjen för enskilda avlopp, som kommunen fastslagit, inte tillåtet. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren har haft problem med sitt nuvarande avlopp på fastigheten. Tillstånd 
för att pumpa upp vatten efter slamavskiljaren till en infiltration har inte fungerat. Ett 
minireningsverk installerades men det fungerar inte som det ska. Enligt entreprenör 
leds allt vatten från de mindre stugorna till en sluten tank. Minireningsverket eller den 
slutna tanken saknar tillstånd från kommunen. 

Fastighetsägaren har skickat in en ansökan den 15 december 2021 på två slutna tankar 
dit både WC-vatten och BDT-vatten kommer att ledas. På fastigheten finns det en 
större stuga där det bland annat finns två snålspolande toaletter, två duschar, 
tvättmaskin och diskmaskin. Stugan kommer att användas ca 60 dygn per år av två 
personer. Det finns även en stuga med bastu där det finns snålspolande toalett och 
dusch. Dessa två stugor ska ledas till den större slutna tanken. 

Det finns även tre mindre stugor där det i varje stuga finns snålspolande toalett och 
dusch. Dessa kommer att användas ca 10 dygn per år. 

Sökande har lämnat uppgift på vattenförbrukning på 110 l per person och dygn. De 
två slutna tankar som ansökan gäller är på 9 m3 samt 5,3 m3 och de har beräknat att 
dessa behöver tömmas två gånger per säsong. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 17 (26) 

Mbn § 46 forts. 

Tomten sluttar ner mot sjön och det är mindre än 20 m till strandkanten från den 
större stugan och bastun ligger i direkt anslutning till strandkanten. 

Beslutsunderlag 
Lagstöd 

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ miljöbalken (1998:808, MB), 9 
kap. 7 § MB, 15 kap. 24 § MB, 16 kap. 2 § MB och 26 kap. 19 och 21 §§ MB. 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och 
energi samt utnyttja möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. (2 kap. 5 § MB) 

Skäl till beslut 
Att leda allt avloppsvatten till slutna tankar leder till fler transporter för att tömma 
tankarna. Ett renat avloppsvatten eller renat BDT-vatten kan ofta ledas ut i mark eller 
recipient. Transport av stora mängder avloppsvatten leder till ökade transporter, vilket 
inte är förenligt med resurshushållning av råvaror och energi (2 kap. 5 § MB) 

Enligt Riktlinjer för enskilda avlopp i Säters kommun står följande: ”Sluten tank tillåts 
i de fall tanken enbart samlar upp WC-avlopp från extremt snålspolande toaletter 
(genomsnittlig volym om högst 1,0 l per spolning) och tankens storlek är minst 3 m3. 
Bad-, disk- och tvättvatten leds till en separat avloppsanordning.” 

Trots att fastigheten används som fritidshus, att det är flera stugor med avlopp och 
den sluttande tomten med närheten till sjön, så bedöms inte slutna tankar som ett 
lämpligt alternativ. Detta med tanke på den stora mängd vatten som kommer att 
belasta de slutna tankarna vilket medför ökade transporter. 

Bedömningen är att det finns möjlighet att installera andra lösningar för enskilt avlopp 
på fastigheten. 

 



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 18 (26) 

Mbn § 46 forts. 

Delges 
Sökande: Tommy Andersson, Borgmästarevägen 3 B, 783 34 Säter 



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 19 (26) 

Mbn § 47 Budgetuppföljning per mars 2022 Miljö och 
Byggenheten 
MBN2021/0295 

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

__________ 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö och Byggnämndens verksamhet ligger i utfall på 31 % av årsbudget och 
redovisar ett underskott på 0,3 mkr. Avvikelsen mot budget beror på 
periodiseringsavvikelse där delar av de årliga avgifterna ännu inte fakturerats. 
Prognosen för helår är en budget i balans.  

Årsbudget MBN 2022 4,7 Mkr 
Budget tom mars  1,2 Mkr 
Utfall tom mars  1,5 Mkr 
Avvikelse tom mars  -0,3 Mkr 
Prognos avvikelse helår 2022     0 Mkr 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budgetuppföljning MBN mars 2022 



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 20 (26) 

Mbn § 48 Uppföljning internkontroll 
MBN2022/0001 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö-och byggnämnden beslutade på nämnden 2022-01-26 om Plan för 
internkontroll för Miljö- och byggnämnden. Syftet är att nämnden ska kunna följa upp 
verksamheten utifrån områden som är framtagna genom riskanalys.  

Utifrån planen för internkontroll är det tidsatt att Miljö- och byggnämnden 
kontinuerligt ska göra uppföljningar av planen 3 gånger per år.  

Datum för återrapportering 
Nästa datum för återrapportering av Plan för internkontroll till Miljö- och 
byggnämnden är 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Plan för internkontroll. 

Uppföljning av plan för internkontroll. 



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 21 (26) 

Mbn § 49 Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

Bitr. sektorchef Mikael Spjut informerar om pågående rekrytering av enhetschef till 
miljö- och byggenheten. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 22 (26) 

Mbn § 50 Redovisning av delegationsbeslut tiden 
2022-03-01-2022-03-31 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-04-20, § 50. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljöärenden 

2022-76 Mora 13:47 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-154 Djupdalen 9:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT- avlopp 

KÖ 

2022-46 Bodarne 3:6 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT- avlopp 

KÖ 

2022-151 Liljan 3 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och 
tilldelning av kontrolltid 

IJ 

2022-40 Tå 2:2 Beslut angående enskiltavlopp med 
förbud 

AH 

2022-41 Djupdalen 9:3 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2022-156 Grängshammar 
1:12 

Yttrande om strandskyddsdispens 
för restaurering av engelska parken 

SJ 

2022-172 Orrsta 1:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT- avlopp 

KÖ 

2022-180 Tyskbo 5:2 Beslut angående ansökan om 
undantag från Säters 
renhållningsordning 

KÖ 

2022-202 Johannisberg 1:5 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

  



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 23 (26) 

Mbn § 50 forts. 

2022-207 Ansta 9:4 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2022-163 Ansta 10:2 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2022-140 Sandvik 3:9 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT- avlopp 

KÖ 

2022-190 Myran 3 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och tilldelad 
kontrolltid 

IJ 

2022-224 Morkullan 5 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och tilldelad 
kontrolltid 

IJ 

2021-413 Skedvi Kyrkby 
38:1 

Tillstånd till avloppsanläggning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-187 Morkullan 5 Beslut om avgift för årlig kontroll 
2022 av livsmedelsanläggning 

SL 

2022-141 Mora 13:58 Yttrande om nybyggnad av garage  SJ 

2022-189 Myran 3 Beslut om avgift för årlig kontroll 
2022 av livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-176 Risshyttan 22:1 Yttrande om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus 

SJ 

2022-173 Orrsta 6:6 Tillstånd till avloppsanläggning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-159 Yttre Heden 32:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-188 Gussarvshyttan 
23:5 

Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

 

 



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 24 (26) 

Mbn § 50 forts. 

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden 

MBN2021/0186 Jönshyttan 1:1 Tillbyggnad av klubbstuga. 
Bygglov, startbesked. 

CR 

MBN2022/0066 Enbacka 19:193 Tillsyn – Förbud att använda hiss 
(mellan A-B). Användningsförbud. 

CR 

MBN2022/0067 Enbacka 19:193 Tillsyn – Förbud att använda hiss 
(Avd 2). Användningsförbud. 

CR 

MBN2022/0052 Orkanen 12 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HJ 

MBN2022/0025 Skenshyttan 3:7 Tillbyggnad av fritidshus (skärmtak 
över altan och entré) samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

CR 

MBN2022/0002 Nyberget 1:31 Nybyggnad av fritidshus. Bygglov. CR 

MBN2021/0202 Ovangårdarne 
7:20 

Ändrad användning av lada till 
stall. Bygglov, startbesked, 
reducerad avgift. 

CR 

MBN2021/0100 Klockaren 9 Nybyggnad av plank. Bygglov, 
startbesked. 

CR 

MBN2021/0099 Stugan 6 Tillbyggnad av 
komplementbyggnad (med pergola 
och plank). Bygglov, startbesked. 

CR 

MBN2021/0153 Säter 7:1 Nybyggnad av skärmtak samt 
hissar (Säters järnvägsstation). 
Bygglov, startbesked. 

HO 

MBN2021/0127 Skönvik 1:8 Utvändig ändring av enbostadshus. 
Bygglov, startbesked. 

CR 

MBN2022/0024 Lilla Klingsbo 
12:4 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad (växthus). 
Bygglov, startbesked. 

HO 



 
 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 25 (26) 

 

Mbn § 50 forts. 

MBN2022/0060 Risshyttan 22:1 Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus. 
Rättidsprövning. 

CR 

MBN2021/0172 Tovholen 3:2 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage. 
Rättidsprövning. 

HO 

MBN2022/0042 Mora 13:73 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (Attefallshus) 
- ej bygglovpliktig åtgärd. 
Startbesked. 

CR 

MBN2022/0041 Mora 13:73 Tillbyggnad av enbostadshus 
(trädäck), nybyggnad av pooltak 
och marklov för grävning för 
poolanläggning. Bygglov, 
startbesked. 

CR 

MBN2021/0205 Backa 63:13 Tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
strandskyddsdispens. Upphäver 
och ersätter tidigare beslut. 

HO 

 

Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden 

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

CR 

MBN2021/0169 Nyodlingen 1 Rivning och nybyggnad av 
enbostadshus. Delstartbesked. 

HO 

MBN2021/0169 Nyodlingen 1 Rivning och nybyggnad av 
enbostadshus. Startbesked. 

HO 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-04-20 26 (26) 

Mbn § 50 forts. 

Byggärenden: slutbesked 

SBN2020/0551 Nedre Tosarby 
1:3 

Nybyggnad av 
komplementbostadshus 
(Attefallshus) samt 
strandskyddsdispens - ej 
bygglovpliktig åtgärd 

HO 

MBN2021/0189 Mora 13:90 Utvändig ändring av 
komplementbyggnad (från carport 
till garage) 

CR 

SBN2019/0352 Mora 14:4 Tillbyggnad av enbostadshus CR 
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