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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 
Rådhuset 08:30-12:10 

Beslutande: Östen Stenberg (C) ordförande 
Christer Eriksson (M) vice ordförande  
Göran Larsson ersätter Kakis Zilaskoudis (S) 
Lisbeth Ander ersätter Ola Hult tom. 10:30. 
Daniel Ericgörs ersätter Ola Hult (C) fom. 10:30 
Lars Ottosson (Mp) 

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Ericgörs (Kd) fram till 10:30 

Övriga deltagare: Sandra Hedin, nämndsekreterare 
Helena Olander, byggnadsinspektör 
Christoffer Ribbing, byggnadsinspektör § 60-63 
Ingela Johansson, miljöinspektör 
Veronica Carlsson, biträdande sektorchef 

Utses att justera: Lars Ottosson 

Justeringens plats och tid: Samhällsbyggnadssektorn 2022-06-26 

Paragrafer: §§ 60-73 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Sandra Hedin  Östen Stenberg 

Justerande    

   

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

Organ: Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-16 

Datum för anslags nedtagande:  2022-07-08 

Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadssektorn 
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Mbn § 60 Skedvi Prästgård 1:26 – tillbyggnad av 
flerbostadshus (undercentral för fjärrvärme) 
MBN2022/0017 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bevilja tillbyggnad av flerbostadshus i enlighet med 
30 och 31b § plan- och bygglagen (2010:900), då detta kan anses som en mindre 
avvikelse. Samt att avgiften för bygglovet blir 2898 kr. 
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-01-19 
Situationsplan, ankomstdaterade 2022-01-19 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, ankomstdaterad 2022-01-19  
Ledningsprojektering, ankomstdaterad 2022-03-29 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller tillbyggnad av flerbostadshus (undercentral för fjärrvärme). 
Säterbostäder vill bygga undercentral för fjärrvärme för lägenheter med byggnadsdel 
med 35 m2 i Kyrkberget i Stora Skedvi.  

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

Tillbyggnaden ska göras på prickmark (mark som inte får bebyggas) och även på U 
område (mark som inte får vidtas anordningar, som hindrar framdragande och 
underhåll av underjordiska allmänna ledningar).   

Yttranden 
Berörda har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, inga erinringar har inkommit. 
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Mbn § 60 forts. 

Upplysningar 
Den som vill överklaga Miljö- och byggnämndens beslut ska göra det skriftligen till 
Miljö- och byggnämnden, Box 300, 783 27 SÄTER. Överklagandet måste ha 
inkommit till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick del av 
beslutet. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas. 

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

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 61 Nyhyttan 4:15 – Nybyggnad av fritidshus 
MBN2022/0092 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:  

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  
2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig enligt 10 kap. 14 § och 22 § plan- och 

bygglagen (2010:900), krävs inte i detta ärende. 
3. Avgiften för bygglovet är 3 816 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

Faktura skickas separat.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-03-22 
Tekniskbeskrivning, ankomstdaterad 2022-03-22 
Foto (Timmerstugan), ankomstdaterad 2022-03-22 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-04-11 
Plan- och fasadritningar, ankomstdaterad 2022-04-11 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nybyggnad av fritidshus med ca 15 m2 bruttoarea.  
Man avser bygga upp en befintlig nedmonterad timmerstomme på fastigheten. Det 
kommer inte finna några VVS installationer i stugan utan det blir en portabel 
kemtoalett i ett utedass. 

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

Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 kap. och 9 - 
10 kap. plan- och bygglagen (2010:900. 
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Mbn § 61 forts. 

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).   
• 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  

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 62 Mellanåsen 3:5 – Nybyggnad av två 
enbostadshus och två komplementbyggnader 
MBN2021/0208 

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.  

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:  
Namn:  Olle Wiking 
Behörighetsnummer: SC0576-12 

3. Avgiften för bygglovet är 68 731 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-12-27 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-02-23 
Tekniskbeskrivning, ankomstdaterad 2022-02-23 
Projektbeskrivning, ankomstdaterad 2021-12-27 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-02-23 
Plan- och sektionsritning, ankomstdaterad 2022-03-29 
Fasadritning, ankomstdaterad 2021-12-27 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nybyggnad av två enbostadshus och två komplementbyggnader med 
844 m2 bruttoarea totalt. 
Förhandsbesked för tilltänkt avstyckning från Mellanåsen 3:4 beviljades på fastigheten 
2019-12-18 och beslutet vann laga kraft 2020-01-15, ansökan om bygglov inkom 
2021-12-27. 
I förhandsbeskedet yttrade sig miljö om att förutsättningar finns för någon slags 
enskild avloppsanläggning och en ansökan har nu lämnats in till miljö. 
Avtalsservitut för väg till fastigheten finns klart. 
Sökandens mål med byggandet på Mellanåsen 3:5 är att försöka skapa en känsla av en 
gammal jordbruksfastighet. För att lyckas med detta vill man återbruka mycket 
material. Skälet till detta är också att eftersträva ett så ekologiskt byggande och boende 
som möjligt. Även många andra val i processen grundar sig på ett ekologiskt tänkande.  
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Mbn § 62 forts. 

Som avloppslösning avses att installera en Aquatron och urinseparering som syftar till 
att återcirkulera så mycket näringsämnen som möjligt och minimera utsläppen. 
Uppvärmningen av bostadshus samt delar av komplementbyggnaderna avses ske med 
jordvärme och värmepump och kompletteras med eldstäder. 

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

Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanens rekommendationer och uppfyller 
kraven i plan- och bygglagens 2 och 9-10 kap. 

Ansökan överensstämmer även med det tidigare beviljade förhandsbeskedet. 

Yttrande 
Berörda har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, se yttranden i bilagor. 

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  
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Mbn § 62 forts. 

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 2022-06-15 11 (33) 

Mbn § 63 Enbacka 1:27 – Tidsbegränsat bygglov i 10 
år för anordnande av skolgård 
MBN2022/0069 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:  

1. Bygglov ges för tidsbegränsad åtgärd till och med 2032-06-15, med stöd av 9 kap. 
33 § plan- och bygglagen (PBL). 

2. Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kontrollen 
av genomförandet. 

3. Avgiften för bygglovet är 5 555 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  

Faktura skickas separat.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-03-03 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-03-03 
Beskrivning (utformning), ankomstdaterad 2022-04-07 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om tidsbegränsat bygglov för anordnande av skolgård. Skolan 
är i behov utav en större skolgård och man vill då montera stängsel runt nya 
skolgården och jämna av ytan med stenmjöl. För fastigheten gäller ändamål för 
bostäder, samlingslokal, handel och hantverk. Ändrade användningsområdet blir från 
handel/hantverk till skolgård.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Skäl till beslut 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 33 § får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd 
som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 10–32 §§. Miljö- 
och byggenheten bedömer att ett tidsbegränsat bygglov kan lämnas med stöd av detta. 
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Mbn § 63 forts. 

Yttrande 
Berörda 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).   
• 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 – Handlingar som ingår i beslutet  

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 64 Aspnäs 3:10 – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 2 fritidshus 
MBN2022/0154 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Avslå strandskyddsdispensen 
2. Avgiften för beslutet är 9660 (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2022-05-17 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-05-17 
Skrivelse, ankomstdaterad 2022-05-17 
Karta med hemfridszon, ankomstdaterad 2022-05-17 
Hemfridszon i perspektiv, ankomstdaterad 2022-05-17 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser strandskyddsdispens och undantag av byggnadsförbud enligt 7 kap. 15 
§ miljöbalken. för nybyggnad av 2 fritidshus. 

Förutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse men inom strandskyddat område invid sjön Nedre Risshyttesjön. 

En del av den tilltänkta byggplatsen ligger inom område markerat som fornlämning 
samt inom riksintresse för kulturmiljövård, gruvmiljö med rötter i senmedeltiden. Den 
tilltänkta byggplatsen är även utpekad som jordbruksblock, värdefull jordbruksmark. 

I anslutning till den tilltänkta byggplatsen ligger ett gammalt, enkelt boningshus. Enligt 
sökanden används denna byggnad av ägarnas familjer på somrarna samt att de då även 
ställer 2 husvagnar inom den tilltänkta byggplatsen. 

Yttranden 
Åtgärden är inte av sådan art att några grannar har ansetts berörda. 
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Mbn § 64 forts. 

Skäl till beslut 
Nämnden gör bedömningen att inget av de 6 särskilda skälen enligt 7 kap 18 c § i 
miljöbalken är tillämpligt för att ge strandskyddsdispens. Då inget skäl är tillämpligt 
måste ansökan avslås. 

Nämnden delar inte sökandens uppfattning om storleken på hemfridszonen. Mark 
som är utpekad som jordbruksblock i översiktsplanen och tidigare varit åker eller vall 
bedöms inte kunna räknas som privatiserad och lagligt ianspråktagen. 

Undantag från strandskyddet för skogsbrukets intressen bedöms inte vara tillämpligt 
då det ansökan gäller 2 fritidshus. 

Vid en avvägning av den enskildes intressen mot det allmännas, strandskyddets, 
intressen gör nämnden bedömningen att det allmännas, strandskyddets, intresse väger 
tyngre. 

Bilagor 
1. Hur man överklagar 
2. Handlingar som ingår i beslutet 

Delges 
Sökanden 
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Mbn § 65 Norbohyttan 14:15 (område 1) – 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 
MBN2021/0032 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

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

2. Som tomtplats får endast den ytan som markerats med röd linje på bifogad karta 
tas i anspråk. 

3. Avgiften för strandskyddsdispensen är 9 660 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2021-08-31 
(Ansökan om förhandsbesked, ankomstdaterad 2021-06-22) 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och undantag från 
byggförbudet enligt 7 kap. 15 § miljöbalken. Nämnden beslutade i augusti 2021 om 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Nämnden 
bedömde då platsen lämplig att bebygga men fastighetsägaren hade då inte sökt någon 
strandskyddsdispens. 

Förutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. En del av tomten ligger inom strandskyddat område invid sjön Hagsjön. 
Platsen är utpekad som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). 

Grund för dispens 
I detta beslut tillämpas 7 kap. 18 d § miljöbalken, då fastigheten ligger inom området 
som utpekas för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område).  Tomten ligger 
i anslutning till befintlig bebyggelse. 
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Mbn § 65 forts. 

Skäl till beslut 
Tomten ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse. På 2 av 3 sidor av tomten 
finns det bebyggelse (ca 8, 18 och 30 meter från tomtgräns). 

Inkomna yttranden 
Miljöenheten har yttrat sig att inga ovanliga eller i övrigt skyddsvärda arter noterades. 
Ingen märkbar förekomst finns heller av äldre träd, död ved eller liknande strukturer 
som kan tänkas skapa förutsättningar för mer krävande arter. 

Upplysningar 
• Länsstyrelsen har besvärsrätt varför beslutet vinner laga kraft ca en månad från 

detta beslut. 
• Beslutet innebär inte rätt att påbörja byggnation. Bygglov och startbesked krävs. 

Delges 
Sökanden   
Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten 
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Mbn § 66 Delegationsordning 
MBN2022/0145 ECOS2022-350 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa delegationsordningen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen för Miljö- och byggnämnden ska kontinuerligt ses över och 
uppdateras utifrån att det sker förändringar i lagstiftningen för att den ska vara aktuell 
och ändamålsenlig.   

Syftet med att delegera Miljö- och byggnämndens beslutanderätt är dels att avlasta 
nämnden mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden, dels att möjliggöra en 
effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. 

Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden uppdaterade delegationsordningen senast på nämnden 2021-
10-13. Det var mindre korrigeringar som gjordes då.  

Miljö- och byggnämnden har under många år haft en delegationsordning där nämnden 
i stor utsträckning delegerat till miljö- och byggchef att fatta beslut. Nämnden har i 
delegationsordningarna beslutat att miljö- och byggchefen kan besluta om 
vidaredelegering. Miljö- och byggenheten har utifrån detta dels nämndens 
delegationsordning och miljö- och byggchefens vidaredelegationsordning att arbeta 
utifrån.  

Det nya förslaget till delegationsordning innebär att nämnden i sin delegationsordning 
direkt anger vilka funktioner på enheten som besluten delegeras till och det behövs 
därför ingen vidaredelegationsordning från miljö- och byggchef.  

Konsekvensbeskrivning  
Med en delegationsordning där nämnden direkt beslutar om vilka funktioner som får 
ta olika beslut blir det tydligare för nämnden och för de som tar delegationsbeslut vart 
på enheten befogenheterna att ta beslut ligger.  

Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 18 (33) 

Mbn § 67 Kontrollplan 2022 för livsmedelskontroll 
ECOS 2022-386 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa Kontrollplan 2022 - Livsmedel daterad 
2022-06-03.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
En kontrollmyndighet ska kunna visa hur de uppfyller kraven som ställs på 
myndigheten i förordningen (EU) 2017/625. Kontrollplanen för livsmedel ger en 
övergripande bild av myndighetens planerade kontroll, uppföljning, rutiner, 
finansiering och beredskap. Syftet med en kontrollplan är att säkerställa att den 
offentliga kontrollen är verkningsfull och lämplig.  

Bakgrund 
Miljö- och byggnämnden har sedan tidigare en del av den dokumentation som behövs 
för att uppfylla kraven i förordningen (EU) 2017/625, vilka nu har sammanställts och 
utvecklats i ett gemensamt dokument. Vissa delar är fortfarande under framtagande. 

Kontrollplanen kommer sedan att revideras och uppdateras årligen utifrån resultat 
från myndighetens uppföljning, förändrade förutsättningar och förändringar i 
lagstiftningen för att den skall vara aktuell och ändamålsenlig. Revidering kommer att 
ske i samband med planering inför varje nytt verksamhetsår. 

Beslutsunderlag 
Förslag på Kontrollplan 2022 – livsmedel. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 19 (33) 

Mbn § 68 Puttberget 
ECOS 2022-402 

Beslut 
1. Miljö- och byggnämnden beslutar överklaga Länsstyrelsen i Dalarnas beslut om 

”Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken täktverksamhet” på fastigheten Solvarbo 43:6 
samt begära mera tid för att. Sammanställa sin motivering för överklagan. 

2. Samt att delegera till ordförande att skriva under motiveringen för överklagandet 
av beslutet.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarna har beviljat tillstånd för täktverksamhet på fastigheten 
Solvarbo 43:6, som ligger inom tillrinningsområdet för kommunens vattentäkt 
Uggelbo-Solvarbo. Nämnden har tidigare yttrat sig i ärendet, att tillstånd ej ska ges. 
Samhällsbyggnadssektorn har uppdragit till en miljöjurist att föra kommunens talan, i 
processen kring överklagan. En teknisk konsult har fått uppdrag att ta farm en 
fördjupad beskrivning på vattentäktens sårbarhet och hur täktverksamheten utgör en 
risk. Miljö- och byggnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar gemensamt in 
en överklagan till Länsstyrelsen i Dalarna. 

Bakgrund 
Puttberget AB lämnade in 4 november 2020 en ansökan om tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken från Puttberget AB för att bedriva täktverksamhet inom fastigheten 
Solvarbo 43:6 i Säters kommun till Länsstyrelsen i Dalarna. I kompletteringsskedet till 
ansökan fick Miljö- och byggnämnden möjlighet att lämna yttrande. Nämnden 
beslutade 2020-12-16, § 135, att lämna ett yttrande till Länsstyrelsen om att ansökan 
behövde kompletteras på ett antal punkter. Länsstyrelsen har också 2021-02-25 
respektive 2021-11-15 förelagt Puttberget AB om komplettering. Bolaget har därefter 
inkommit med flera bemötanden av yttranden, samt ytterligare underlagsmaterial. I 
beslutande skedet av ansökan fick Miljö- och byggnämnden möjlighet att lämna 
yttrande. Nämnden beslutade 2022-01-26, § 1, att lämna yttrande till Länsstyrelsen om 
att tillstånd ej borde ges till ansökan. Bolaget Puttberget AB, gjorde ett bemötande på 
yttranden som inkommit från remisser, vilket nämnden fick på remiss den 17 mars 
2022. Nämnden vidhöll sin tidigare ståndpunkt i ärendet. (2022-03-23, MBN § 35) 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 20 (33) 

Mbn § 68 forts. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Länsstyrelsens i Dalarnas beslut om bifall med villkor ”Tillstånd enligt 9 kap 
miljöbalken till täktverksamhet” 
Bilaga 2 – Aktförvaring – samtliga handlingar i ärendet  
Bilaga 3 – Yttrande angående ” Yttrande om ansökan behöver kompletteras, 
Puttberget AB, Säters kommun”, (MBN 2020-12-16, 135 §) 
Bilaga 4 – Yttrande angående ”Ansökan om tillstånd för bergtäkt på Puttberget”, 
(MBN 2022-01-26, 1 §) 
Bilaga 5 - Yttrande angående ”Yttrande angående Puttbergets AB:s bemötande på 
remissvar på ”Ansökan om tillstånd för bergtäkt på puttberget””, (MBN 2022-03-22, 
35 §) 
 

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

 

 

 

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 21 (33) 

Mbn § 69 Budgetuppföljning per maj 2022 Miljö- och 
byggenheten 
SBN2021/0292 

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

__________ 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö och Byggnämndens verksamhet ligger i utfall på 59 % av årsbudget och 
redovisar ett underskott på 0,8 mkr. Avvikelsen mot budget beror på 
periodiseringsavvikelse där delar av de årliga avgifterna ännu inte fakturerats. 
Prognosen för helår är preliminärt ett underskott på 0,5 baserat på ökade 
konsultkostnader och ej fullt upparbetad tillsyn. 

Årsbudget MBN 2022 4,7 Mkr 
Budget tom maj  2,0 Mkr 
Utfall tom maj  2,8 Mkr 
Avvikelse tom maj  -0,8 Mkr 
Prognos avvikelse helår 2022 -0,5 Mkr 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budgetuppföljning MBN maj 2022 

 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 22 (33) 

Mbn § 70 Verksamhetsinformation 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen, samt uppdra sektorchef att 
förtydliga vem som ansvarar för att de föreslagna åtgärderna i rapporten. 

__________ 

• Rapport: besiktning slänt Fäggeby 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 23 (33) 

Mbn § 71 Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 

Beslut  
Miljö och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Ställföreträdande sektorchef Veronica Carlsson berättar om den nyrekryterade 
miljö- och byggchefen, samt hur organisationen ska se ut fram tills att denne är på 
plats. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 24 (33) 

Mbn § 72 Delegationsbeslut 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-06-15, § 72 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljöärenden 

2021-574 Backa 51:1 Beslut om avregistrering av 
livsmedelsverksamhet 

SL 

2021-426 Yttersätra 3:12 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-388 Bomsarvet 4:2 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-388 Bomsarvet 7:7 Beslut angående avlopp med 
förbud 

AH 

2021-449 Orrsta 5:2 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-548 Kullsveden 2:12 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-214 Dalkarlsnäs 2:23 Föreläggande om försiktighetsmått 
gällande anmälan om anläggande 
av avloppsanordning för BDT-
avlopp 

KÖ 

2022-337 Landa 18:2 Beslut om avregistrering av 
livsmedelsverksamhet 

SL 

2022-345 Säter 3:5 Yttrande angående offentlig 
tillställning: Tisdagsträffar med 
loppis, musikunderhållning 
entusiastfordonsparkering i 
Säterdalens folkpark  

IJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 25 (33) 

Mbn § 72 forts. 

2022-336 Skenshyttan S:12 Yttrande rörande ”Alkoholservering 
– Tillfälligt tillstånd” på 
Skenstafestivalen/Skenstahyttans 
bygdegård 

IJ 

2022-275 Södersätra 10:8 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

AH 

2021-428 Yttersätra 2:6 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-171 Säter 5:52 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-220 Lerviken 30:2 Föreläggande om försiktighetsmått 
gällande anmälan om anläggande av 
avloppsanordning för BDT-avlopp 

KÖ 

2022-312 Skenshyttan 10:22 Föreläggande om försiktighetsmått 
gällande anmälan om anläggande av 
avloppsanordning för BDT-avlopp 

KÖ 

2022-362 Tyskbo 3:2 Beslut angående enskilt avlopp med 
förbud 

AH 

2022-359 Säter 3:5 Yttrande angående offentlig 
tillställning: Arrangemang i 
Säterdalens Folkpark 

IJ 

2021-128 Landa 23:9 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2021-327 Ulvshyttan 1:3 Beslut om föreläggande om åtgärd SL 

2022-307 Nedre 
Stubbersbo 5:16 

Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-303 Övre Stubbersbo 
4:6 

Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-317 Ulvshyttan 7:48 Beslut om installation av 
värmepump  

SJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 26 (33) 

Mbn § 72 forts. 

2022-343 Gessån 10:11 Beslut om installation av 
värmepump  

SJ 

2022-331 Magnilbo 14:3 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC-och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-369 Ulvshyttan 1:3 Beslut om förbud att släppa ut 
livsmedel på marknaden och 
stängning av livsmedelsverksamhet 

SL 

2022-119 Bergbacken 1 Begäran om komplettering av 
anmälan om ändrad avledning av 
pannvatten 

ÅM 

2022-304 Junkern 5 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

SL 

2022-364 Norrby 20:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-318 Junkern 5 Begäran om komplettering av 
saneringsintyg 

SL 

2022-318 Junkern 5 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

SL 

2022-282 Junkern 6 Begäran om komplettering SL 

 

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden 

MBN2022/0065 Rasjön 5:4 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och 
komplementbyggnad 
(garage/carport). Rättidsprövning. 

CR 

MBN2022/0109 Backa 84:3 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HO 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 27 (33) 

Mbn § 72 forts. 

MBN2022/0064 Skenshyttan 16:31 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (växthus) - ej 
bygglovpliktig åtgärd - samt 
strandskyddsdispens. Startbesked, 
strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2022/0104 Bomsarvet 11:2 Rivning av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage)- ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked, 
reducerad avgift. 

ABR 

MBN2022/0080 Våbäck 31:1 Ändring i konstruktion av bärande 
delar i enbostadshus – ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked, 
reducerad avgift. 

ABR 

MBN2022/0094 Rusgården 3:12 Rivning av teknikhus - ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. 

ABR 

MBN2022/0132 Mora 13:82 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (förråd - 
Attefallshus) - ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked. 

ABR 

MBN2022/0044 Solvarbo 10:7 Flytt av komplementbyggnad och 
tillbyggnad med carport. Bygglov, 
startbesked. 

ABR 

MBN2022/0039 Mora 13:61 Tillbyggnad av enbostadshus 
(uterum, utekök, bastu) och 
tillbyggnad av garage (carport). 
Bygglov, startbesked, reducerad 
avgift. 

ABR 

MBN2022/0057 Mora 13:78 Tillbyggnad av enbostadshus 
(uterum). Bygglov, startbesked. 

HO 

MBN2022/0053 Norbohyttan 3:14 Rivning och nybyggnad av 
komplementbyggnad. Rivningslov, 
bygglov, startbesked. 

HO 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 28 (33) 

Mbn § 72 forts. 

MBN2022/0059 Oxen 4 Nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage) samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Bygglov. 

ABR 

MBN2022/0004 Yttersätra 3:11 Tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens, 
reducerad avgift. 

ABR 

MBN2022/0072 Tyskbo 2:4 Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus (tak över 
trädäck). Strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2022/0023 Mora 13:58 Nybyggnad av garage. Bygglov. ABR 

MBN2022/0098 Landa 8:1 (omr 5) Nybyggnad av 
transformatorstation (T015). 
Bygglov, startbesked.  

ABR 

MBN2022/0085 Idun 1 Invändig renovering av 
kulturskyddad byggnad (Rådhuset) 
- ej bygglovpliktig åtgärd. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2022/0105 Kråkmyra 2:2 Tillbyggnad och ombyggnad av 
enbostadshus. Bygglov. 

ABR 

MBN2022/0129 Säter 3:5 Tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av arbetsbodar t.o.m. 
2023-01-31. Tidsbegränsat 
bygglov, startbesked. 

ABR 

MBN2022/0090 Säter 4:5 Marklov för nedtagning av 2 träd. 
Marklov, startbesked. 

ABR 

MBN2022/0076 Lerviken 30:2 Rivning av fritidshus – ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked, 
reducerad avgift. 

CR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 29 (33) 

Mbn § 72 forts. 

MBN2022/0141 Gruvriset 8:11 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (garage, 
förråd). Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0062 Björänget 11:2 Förhandsbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad (garage). 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0078 Yttre Heden 29:15 Nybyggnad av 
komplementbyggnad samt 
strandskyddsdispens. Avskrivning 
av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0040 Iris 1 Utvändig ändring (fasadändring) 
och ändrad planlösning av 
flerbostadshus samt nybyggnad av 
ramp. Bygglov. 

HO 

MBN2022/0096 Kråkmyra 4:7 Rivning av del av fritidshus - ej 
bygglovpliktig åtgärd - och 
installation av eldstad/rökkanal, 
tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2022/0082 Nyberget 50:2 Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av fritidshus. 
Strandskyddsdispens. 

CR 

MBN2022/0121 Odalmannen 3 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked, reducerad avgift. 

ABR 

MBN2022/0148 Ansta 16:4 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked, reducerad avgift. 

ABR 

SBN2021/0196 Sandvik 6:2 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(Attefallshus/förråd) - ej 
bygglovpliktig åtgärd - samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 30 (33) 

Mbn § 72 forts. 

MBN2022/0068 Skenshyttan 16:25 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (uthus med 
förråd) (förlängning av 
SBN2016/0488). Bygglov, 
startbesked, reducerad avgift. 

CR 

MBN2022/0103 Skenshyttan 10:22 Nybyggnad av fritidshus och 
installation av eldstad/rökkanal. 
Bygglov. 

CR 

MBN2022/0037 Säter 5:52 Nybyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad/rökkanal. 
Bygglov, reducerad avgift. 

HO 

MBN2021/0175 Skönvik 1:1 Rivning av byggnad (fasta 
paviljongen) och mur. 
Rättidsprövning. 

HO 

SBN2020/0608 Liljan 2 Tillsyn – Misstanke om 
ibruktagande av tält utan 
slutbesked. Avskrivning av 
ärendet. 

ABR 

MBN2022/0051 Lerviken 20:4 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(dubbelgarage, förråd). Bygglov, 
startbesked, reducerad avgift. 

ABR 

JN2020/0013 Enbacka 13:1 Besiktningsprotokoll 
plattformshiss Enbacka skola. 
Förbud att använda hiss. 

ABR 

SBN2019/0514 Enbacka 19:48 Tillsyn – Misstanke om olovligt 
byggande. Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0136 Säter 4:5 
(Hammaren 8) 

Tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av tält och staket t.o.m. 
2022-09-30. Tidsbegränsat 
bygglov, startbesked. 

CR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 31 (33) 

Mbn § 72 forts. 

Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden 

MBN2022/0016 Bodarne 3:6 Nybyggnad av fritidshus samt 
installation av eldstad/rökkanal 

CR 

MBN2022/0002 Nyberget 1:31 Nybyggnad av fritidshus CR 

SBN2021/0341 Gruvriset 4:26 Nybyggnad av enbostadshus CR 

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

ABR 

 

Byggärenden: slutbesked 

SBN2020/1057 Backa 84:2 Tillbyggnad av fritidshus, flytt av 
komplementbyggnad (bastu) samt 
strandskyddsdispens 

CR 

MBN2021/0002 Bergbacken 1 Tillbyggnad av industribyggnad ABR 

SBN2017/0227 Solvarbo 19:42 
(f.d. 19:40) 

Nybyggnad av lagerbyggnader (tre 
förrådsbyggnader och en 
manskapsbod) 

ABR 

SBN2021/0256 Naglarby 9:7 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (garage) 

ABR 

SBN2019/0708 Göken 1 Tillbyggnad av enbostadshus 
(altan) samt nybyggnad av portal 
och underhåll av tak, fasad och 
staket 

ABR 

SBN2018/1127 Mora 8:9 Tillbyggnad av 
komplementbyggnad (med carport 
och snickeriverkstad) 

ABR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 32 (33) 

Mbn § 72 forts. 

MBN2021/0089 Säter 2:1 Tillbyggnad av industribyggnad 
(pumphus) 

ABR 

MBN2022/0013 Anemonen 10 Installation av eldstad/rökkanal ABR 

MBN2022/0018 Enbacka 19:70 Installation av eldstad/rökkanal ABR 

SBN2020/1007 Övre Heden 21:8 Nybyggnad av lagerbyggnad 
(kallförråd) 

ABR 

SBN2016/0034 Kråkmyra 3:19 Nybyggnad av fritidshus ABR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-06-15 33 (33) 

Mbn § 73 Rapporter och delgivningar 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Daniel Ericgörs (Kd) redogör för tillgänglighetsrådet tillgänglighetsvandring runt 
Ljustern och vilka observationer som gjorde under den. 

• Ingela Johansson informerar om ett beslut från Länsstyrelsen angående 
vattenbesparade åtgärder för dricksvatten. Miljöenheten har ansökt om medel för 
att ta fram lokala skyddsföreskrifter och denna ansökan har blivit beviljad. De 
kommer att få halva kostnaden för konsult som kommer att tillsättas för att ta 
fram skyddsföreskrifterna. 

 

. 
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