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Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 2 (31) 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
onsdagen den 23 mars kl 08.30-11.00 

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

Ej tjänstgörande ersättare: Daniel Ericgörs (KD) 
Lisbeth Ander (S) 
 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson kommunsekreterare 
Andreas Mossberg sektorchef, ej § 26, 33-39 
Mari Olsson tf miljö- och byggchef 
Christoffer Ribbing, byggnadsinspektör, §§ 26-
29 
Ingela Johansson, miljöinspektör § 33-35 
Sara Löfgren, livsmedelsinspektör, § 33-35 
Veronica Carlsson, ekonom § 36 

Utses att justera: Lars Ottosson 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter onsdagen den 23 mars  

Paragrafer: 26-39 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson  Östen Stenberg 

Justerande    

   

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

Organ: Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-23 

Datum för anslags uppsättande Samhällsbyggnadssektorn 

Datum för anslags nedtagande:  2022-03-23 

Förvaringsplats för protokollet: 2022-04-14 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 4 (31) 

Mbn § 26 Rivning av byggnad (fasta paviljongen) och 
mur 
MBN2021/0175 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) 
PBL. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag: 
Namn: Gunnar Johansson 
Adress: Kaserngården 4, 791 40 FALUN 

3. Avgiften för rivningslovet är 19.320 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-11-16 
Bilder, ankomstdaterade 2021-11-16 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-03-14 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller rivning av fasta paviljongen, Säters sjukhus.  
I samband med att sinnessjukvården fick en del i kriminalvården och ansvar för 
dömda, men straffriförklarade grova våldsbrottslingar 
Fast paviljongen ritades 1910 av Medicinalstyrelsens arkitekt, Ture Stenberg. 
Byggmästare Adolf Helldén från Sellnäs var entreprenör och uppförde byggnaden för 
en kostnad av 94 000 kronor. Den 29 maj 1912 stod byggnaden färdig. Från början 
omgärdades rastgården av ett plank som ersattes av en betongmur någon gång på 
1940/50-talet. 
Verksamheten lades ner i slutet på 1980-talet och efter det har byggnaden förfallit. 
Fastigheten har haft olika ägare genom åren och var under flera år en herrelös 
fastighet. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 5 (31) 

Mbn § 26 forts 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ändamålet för området i 
detaljplanen är naturmark. 

Byggnaden har sedan verksamheten lades ned förfallit bortom räddning. Skicket på 
byggnaden är så pass dåligt att området runt om har fått spärras av pga. rasrisk.  

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

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 sammanträdet för tekniskt 

samråd bifogas. 
• Ett rivningslov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ plan- och bygglagen 

(2010:900), om den åtgärd lovet avser inte har påbörjats inom 2 år och 
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Delges 
Sökanden 
Kopia till Skattemyndigheten 
Underrättelse om beslutet per brev: Kända sakägare 
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Protokoll Datum Sida 
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Mbn § 27 Backa 56:1 Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus och garage 
MBN2021/0093 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Ansökan om förhandsbesked avslås. 
2. Avgiften för beslutet är 4.347 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura skickas separat  

_________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2021-09-16 
Ändring/komplettering av ansökan 2022-03-03 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.  
Tilltänkt avstyckning ca 2800 kvadratmeter. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. I översiktsplanen är marken utpekad som jordbruksblock. 

Yttrande 
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 till intilliggande 
fastigheter, miljöenheten, Dala Elnät AB samt Trafikverket har bedömts vara berörda. 
Negativa yttranden från grannar har inkommit. Dala Elnät AB har inget att erinra. 
Sökanden har fått tillfälle till yttrande över yttrande och har då ändrat sin ansökan och 
skickat med en skrivelse. I skrivelsen anför sökanden att ett positivt förhandsbesked 
borde väga tyngre pga. den rådande bostadsbristen än miljöbalkens förbud att bygga 
på åkermark. Sökanden skriver att fastigheten ligger i anslutning till landsvägen som 
går genom byn så renhållning, skolskjuts etc. finns redan etablerad i området. 
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Protokoll Datum Sida 
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Mbn § 27 forts 

Skäl till beslut 
Enligt 3 kap 4§ miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse 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. 
Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att det allmännas intresse av att bevara 
brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än den enskildes intresse av ett positivt 
förhandsbesked. 
Med hänvisning till 3 kap 4§ miljöbalken samt intresseavvägningen bedömer Miljö- 
och byggnämnden att ansökan måste avslås. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Hur man överklagar 
Bilaga 2 - Remissyttranden 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 8 (31) 

Mbn § 28 Risshyttan 22:1 – Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 
MBN2022/0060 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 
1. Att avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § 

Miljöbalken på fastigheten Risshyttan 22:1. Giltigt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 
c § kan ej tillämpas. 

2. Avgiften för beslutet är 4 830 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige).  
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan om strandskyddsdispens, ankomstdaterad 2022-02-24 
Bilaga till ansökan, motivering till dispens, ankomstdaterad 2022-02-24 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-02-24 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
ovanstående fastighet vid Övre Risshyttesjön. Strandskydd råder och därmed  
Byggnadsförbud. Fastigheten är obebyggd och tilltänkt placering framgår av 
bifogad situationsplan. 
 
Det särskilda skäl som åberopas i ansökan är: 
1. Dispensen avser ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som  
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökanden uppger att på grund av befintlig bebyggelse på grannfastighet har 
området redan tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Sökanden uppger även att den stig som funnits länge på 
området lämnas orörd och att det nya fritidshuset placering inte ska utgöra 
något hinder för allmänheten till fortsatt nyttjande av stigen. 
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Protokoll Datum Sida 
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Mbn § 28 forts 

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

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).  
Remiss till miljöenheten, se bilaga. 
 
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  
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer 
in till Länsstyrelsen.  
Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om överprövning 
inom denna tid. 
 
Bilagor  
Bilaga 1 – Hur man överklagar  
Bilaga 2 – Yttrande från miljöenheten 
Bilaga 3 – Ritningar som ingår i beslutet 
 
Delges  
Beslutet delges: Sökande  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 10 (31) 

Mbn § 29 Skenshyttan 6:17 Förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad 
(garage 
MBN2022/0054 

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 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 2022-02-18 
Situationsplan, ankomstdaterad 2022-02-18 
Plan- och fasadritningar, ankomstdaterad 2022-02-18 
Sektionsritningar, ankomstdaterad 2022-02-18 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus och en 
komplementbyggnad (garage).  
Anslutning till vatten och avlopp blir en enskild anläggning och 
avfallshantering kommunalt. 

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.  
Utfart 
Tänkt in- och utfart ansluter till enskild väg. 
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Mbn § 29 forts 

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 till intilliggande 
fastigheter, miljöenheten, Dala Elnät AB har bedömts vara berörda. 

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 – Yttranden 
Bilaga 3 – 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 
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Mbn § 30 Yttrande revisionsrapport 
MBN2022/0030 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget och översändes till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av tidigare granskning av 
bygglov. Kommunfullmäktige har beslutat att begära in ett yttrande över 
revisionsrapporten från Miljö- och byggnämnden och att detta yttrande ska vara 
kommunfullmäktige tillhanda senast 31 maj 2022.  

Utifrån denna uppföljande granskning har revisorerna bedömt att Miljö- och 
byggnämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades 
vid förra granskningen. Den uppföljande granskningen lämnar rekommendationer att 
nämnden har behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget 
saknas, att det finns behov av att förstärka introduktionen av nyanställda i syfte att ge 
en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning samt att det är nödvändigt för 
nämnden att årligen upprätta verksamhetsplan för att verksamheten ska veta vilka mål 
de ska arbeta mot.  

Bakgrund 
År 2020 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring bygglovshantering i syfte att konstatera om miljö- och byggnämnden har 
en ändamålsenlig verksamhet avseende bygglov. Säter kommuns revisorer har sedan i 
sin riskanalys dragit slutsatsen att efterlevnaden av kommunrevisionens lämnade 
rekommendationer utifrån tidigare granskning behöver granskas. Utifrån detta har 
denna uppföljande granskning genomförts av revisorerna. 

Yttrande  
Framtagande av processer och rutiner med delegationsbeslut är ett arbete som 
påbörjades hösten 2021. Detta arbete pågår fortfarande och det återstår nu rutiner för 
startabesked, bygglov med kontrollansvarig samt slutbesked. Rutiner för dessa 
delegationsbeslut kommer att göras klart under 2022.  
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 13 (31) 

Mbn § 30 forts 

Vid introduktion av nyanställda utgår Miljö- och byggnämnden från Säters kommuns 
checklista för introduktion som är framtagen 2021-06-11. I denna ingår att nyanställda 
ska få förståelse för hur kommunen fungerar med dess verksamhet och styrning. 
Utöver detta används en checklista för introduktion på arbetsplatsen samt en plan för 
introduktion utifrån det specifika yrket som den nyanställde anställts för. 

Miljö- och byggenheten ingår i Samhällsbyggnadssektorn och tar utifrån det årligen 
fram en enhetsplan med mål och aktivitetslista. Denna enhetsplan godkänns av chefen 
för Samhällsbyggnadssektorn. Utöver detta ska Miljö- och byggnämnden senast i mars 
månad varje år fastställa verksamhetsplan för miljö och för bygg. I dessa 
verksamhetsplaner ingår kontroll- och tillsynsplaner för respektive verksamhet. Inget 
av detta togs fram för året 2021. Utifrån att det då bedöms finnas en risk att det inte 
tas fram verksamhetsplaner som beslutas av Miljö- och byggnämnden ingår det nu i 
Miljö- och byggnämndens internkontrollplan att verksamhetsplaner ska tas fram och 
kontinuerligt följas upp av nämnden.  

Beslutsunderlag 
KF beslut 2022-02-24 § 14 

Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 2022-01-05 

Delges 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 14 (31) 

Mbn § 31 Verksamhets- och tillsynsplan Bygg 
MBN2022/0083 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bifalla förslaget till Verksamhets- och tillsynsplan 
för bygg. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden ska varje år fastställa verksamhet -och tillsynsplan för bygg 
som ska gälla för innevarande år. Verksamhets- och tillsynsplanen är en del i 
nämndens styrning av verksamheten där nämnden ger miljö- och byggenheten 
uppdrag att arbeta utifrån framtagen plan.  

Som en del av internkontrollen ska Miljö- och byggnämnden sedan kontinuerligt följa 
upp enhetens arbete utifrån verksamhetsplanen. 

Konsekvensbeskrivning  
Tillsynen har under några år varit ett eftersatt område inom bygg. Orsaken till detta 
har varit att antalet inkommande ansöknings- och anmälningsärenden har ökat 
markant de senaste åren samtidigt som miljö- och byggenheten har haft brist på 
personal. Förslaget till Verksamhets- och tillsynsplan innebär att miljö- och 
byggenheten under 2022 har en plan för hur stor del av verksamheten inom bygg som 
ska bedrivas i form av tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Verksamhets- och tillsynsplan Bygg. 
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Mbn § 32 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enhetsplan Miljö- och byggenheten 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 16 (31) 

Mbn § 33 Behovsutredning miljöenheten 2022-2024 
ECCOS 2022-199 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar bifalla miljöenhetens förslag till ”Behovsutredning 
miljöenheten 2022-2024”. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden ska anta en behovsutredning ska vart tredje år. Sedan ska 
den revideras minst en gång om året. Av behovsutredningen framgår vilka resurser 
som krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsyn- och 
kontrollansvar. Denna behovsutredning omfattar nämndens ansvarsområde vad gäller 
tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen mfl. 
Planen omfattar även stödjande verksamhet och frånvaro mm. Denna omfattar tid 
som inte är tillsyns- eller kontrollrelaterat, såsom utbildning, administrativt arbete och 
samverkan.  

I behovsutredningen har vi inkluderat samverkansaktiviteter så som, revidering av 
vattenskyddsområde, dagvattenhantering, detaljplaner, mm. Behovsutredningen 
omfattar lagstiftade åtgärder. Vattenmyndigheternas åtgärder är exempel på åtgärder 
som kommunerna skall genomföra. Utredningen omfattar även åtgärder som faller 
inom nämndens ansvarsområde och där vi ser ett reellt behov av tillsyns- eller 
kontrollinsatser.  

Bakgrund  
Behovsutredning 2019-2021 har löpt ut.  

Konsekvensbeskrivning  
Utredningen visar att det saknas resurser för att uppfylla nämndens åtaganden. 
Behovsutredningen behöver finnas med som underlag i den kommande 
budgetprocessen.  

 

 

 



 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

 

 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 17 (31) 

Mbn § 33 forts 

Tid redovisad för verksamhet som vi idag inte bedriver är svår att uppskatta. Några 
åtgärder utgörs av inventeringar av olika typer av verksamheter. Dessa inventeringar 
syftar till att i nästa steg genomföra tillsyn och kontroll. Uppskattning av tid för tillsyn 
och kontroll har i vissa fall inte angetts eftersom det är svårt att ange en tid innan en 
inventering har gjorts. Tillsyns- och kontrollbehovet kommer därför att öka när dessa 
inventeringar är klara.  

Beslutsunderlag  
Bilaga 1 - Behovsutredning miljöenheten 2022-2024 Bilaga 2 - Bilaga tillsynsplan för 
nationell tillsynsstrategi 2022-2024 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 18 (31) 

Mbn § 34 Verksamhetsplan miljöenheten 2022 
ECCOS-2022-200 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar anta ”Verksamhetsplanen miljöenheten 2022” för 
miljöenheten.  

__________ 

Ärendebeskrivning  
Varje år ska miljö- och byggnämnden anta en verksamhetsplan. Denna 
verksamhetsplan omfattar nämndens ansvarsområde vad gäller tillsyn och kontroll 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, mfl. Planen omfattar även 
stödjande verksamhet och frånvaro mm, vilket omfattar tid som inte är tillsyn- eller 
kontrollrelaterat, så som utbildning, administrativt arbete och samverkan. Nämnden 
behöver ta ställning till vad verksamheten ska prioritera och konsekvenserna av tagna 
prioriteringar.  

Konsekvensbeskrivning  
• Verksamheten kommer inte att klara av att ge den tillsyn som företagen betalar 

för.  
• Verksamhetsplanen medger inga utrymmen att inkludera särskilda tillsyn- eller 

kontrollområden.  
• Nämnden kommer inte att kunna genomföra åtgärder i Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram som är bindande enligt lagstiftning att genomföra.  
• Ej akuta klagomål kommer inte handläggas.  
• Enheten kan inte lägga den tid på planarbete som behövs för att planprocessen 

ska vara effektiv.  

Beslutsunderlag  
Bilaga 1 – Verksamhetsplan miljöenheten 2022  

Prioriteringar för verksamheten bör utgå från nationella, regionala och lokala mål. 
Tjänstemännens tid och kompetens är de största resurserna som enheten har. Nyheter 
i lagstiftning, ny rättspraxis och annan ny kunskap kommer kontinuerligt vilket 
innebär att kompetensutveckling är avgörande för att kunna hålla en bra kvalitet och 
hög effektivitet. Kvalitetsarbete så som uppdatera rutiner, mallar och hemsidan är 
nödvändigt för att implementera ny kunskap i verksamheten.  
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 19 (31) 

Mbn § 34  forts 

Utifrån rådande situation med mycket mindre resurser än vad behovsutredningen 
visar, behöver prioriteringar göras.  

Inkommande ärenden, så som anmälningar och registreringar, kan inte prioriteras 
bort. För klagomål måste viss tid läggas på att bedöma hur brådskande ärendet är. Tid 
för klagomål kan därför inte helt bortprioriteras. Den tid som återstår efter att 
inkommande ärenden och klagomål är planerade, bör läggas på:  

• livsmedelskontroll – för att upparbeta så stor del av nuvarande kontrollskuld och 
minimera eventuell kontrollskuld för 2022.  

• framtagande av vattenskyddsområde – för att säkra tillgången på dricksvatten för 
Säters innevånare  

• miljö- och hälsoskyddstillsyn – komma ikapp med efterarbete som tidigare gjord 
tillsyn inom små avlopp har genererat och tillsyn av anmälnings-/tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter (här räknas även lantbruken in) och 
hälsoskyddsverksamheter. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 20 (31) 

Mbn § 35 Yttrande angående Puttberget AB:s 
bemötande på remissvar på ”Ansökan om tillstånd för 
bergtäkt på Puttberget” 
ECCOS 2022-210 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar vidhålla tidigare beslut 2022-01-26, § 1  att tillstånd 
ej bör ges samt anta yttrandet som sitt eget och översända detta till Länsstyrelsen. 

__________ 

Yttrande 
Miljö- och byggnämnden har tidigare (MBN 2022-01-26, § 1) konstaterat att tillstånd 
till bergtäkt på fastigheten Solvarbo 43:6, enligt ansökan med kompletteringar, inte bör 
ges. Det samhällsekonomiska värdet av grundvattenförekomsten och kommunens 
vattentäkt är så högt att detta inte kan anses rimligt. Bolagets bemötande daterat 2022-
03-14 ger i det sammanhanget ingen ny information som ger anledning till en annan 
bedömning. 

Kvarstående oklarheter finns även på flera områden exempelvis 
sedimentationsdammens dimensionering och provtagning, den oljeavskiljande 
funktionens utformning, mängden avbaningsmassor, hur de mobila tankarna avses 
hanteras, hur efterbehandlingen ska utformas i relation till vattenskydd och biologisk 
mångfald och förekomsten av vattentäkter vid närliggande bostadshus. Vissa 
klarlägganden kring exempelvis tidsmässig utsträckning av olika bullrande 
arbetsmoment har gjorts. Sammantaget kvarstår dock många frågor. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarna har gett Miljö- och byggnämnden möjlighet att yttra sig 
angående Puttberget AB:s bemötande på inkomna yttranden från remiss som 
Länsstyrelsen i Dalarna skickat ut 2021-12-17 angående ”Ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet för bergtäkt, Säters kommun”.  

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. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 21 (31) 

Mbn § 35 forts 

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. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Yttrande angående ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för 
bergtäkt, Säters kommun”, (MBN 2022-01-26, 1 §) 
Bilaga 2 - Puttberget AB Ansökningshandlingar  
Bilaga 3 - Avfallshanteringsplanen 
Bilaga 4 - Svar på föreläggande om komplettering (2021-12-15) 
Bilaga 5 - Simuleringar Puttberget (Tyréns 2021-12-21) 
Bilaga 6 - Bemötande av yttranden -Puttberget AB, (2022-03-14) 

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

 

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 22 (31) 

Mbn § 36 Driftbudget 2023 och investeringsbudget 
2023-2025 
MBN2022/0087 

Beslut 
Miljö och Byggnämnden beslutar godkänna 2023 års driftbudget och 2023–2025 års 
investeringsbudget enligt förslag.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö och Byggnämndens preliminära driftsbudgetram för 2023 baseras på en 
ramökning på 2,3 %, vilket ger en driftsram på 4 765 kkr. Enligt behovskalkylen 
uppgår det budgeterade behovet för 2023 till 4 763 kkr, vilket innebär en diff på - 2 
kkr. Något förslag för att få en budget i ram behövs därför inte. 

Utöver ramen kan ytterligare äskanden av Nya behov göras. Några sådana görs inte 
för 2023 med anledning av att ny organisation införts på Miljö o Byggenheten och ett 
behov finns av att forma denna innan ytterligare förändringar görs. 

Miljö och Byggnämnden har aldrig tidigare äskat några investeringsmedel, men till 
2023 finns ett behov om nytt ärendehanteringssystem för Bygg om 500 kkr. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Behovskalkyl 
Bilaga 2 Ramavstämning 
Bilaga 3 Investeringsbudget 2023-2025 MBN 
Bilaga 4 MBN Underlag för investering 2023 Ärendehanteringssystem Bygg  

Delges 
Miljö och Byggnämnden 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 23 (31) 

Mbn § 37 Arbetsmiljö- och personalfrågor 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Information om:  
• Tjänsten som miljö- och byggchef finns publicerad till den 25 mars. 
• Inlett aktivt arbetsmiljöarbete. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 24 (31) 

Mbn § 38 Kurser och inbjudningar 

Inkomna inbjudningar 
 

F-MBN2022/0038  
Sveriges miljökommuner, fd FAH - Kommunerna och miljön, bjuder in till Vårmöte 
den 11-12 maj 2022 i Uppsala. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 25 (31) 

Mbn § 39 Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-
01—2022-02-28 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2022-03-23, § 39. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Miljöärenden 

2021-706 Gussormsbo 1:8 Beslut angående ansökan om 
undantag från Säters 
renhållningsordning 

KÖ 

2021-232 Forsbo 1:5 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-68 Skönvik 1:26 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-70 Skönvik 1:24 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-90 Bodarne 2:25 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2021-562 Kvarnsveden 6:5 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-502 Landa 101:3 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-432 Övre Tosarby 1:2 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-501 Landa 2:5 Beslut angående enskilt avlopp 
med förbud 

AH 

2021-632 Rusgården 3:10 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 26 (31) 

Mbn § 39 forts. 

2022-6 Lerviken 20:8 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-73 Ulvshyttan 2:31 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-2 Nyhyttan 7:3 Beslut angående ansökan om 
undantag från Säters 
renhållningsordning 

KÖ 

2022-49 Ulvshyttan 7:15 Begäran om komplettering 
Ulvshyttans VV 

IJ 

2021-616 Säter 5:52 Yttrande om förhandsbesked för 
nybyggnation av enbostadshus och 
flytt av befintlig byggnad samt 
strandskyddsdispens 

SJ 

2021-639 Tovholen 3:2 Yttrande om ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

SJ 

2022-132 Skönvik 1:6 Beslut om avgift för årlig kontroll 
2021 av livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-51 Uppbo 29:1 Begäran om komplettering. Uppbo 
VV 

IJ 

2022-107 Barrträdet 5 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-47 Torpet 4 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-135 Torpet 4 Beslut om avgift för årlig kontroll 
2022 av livsmedelsanläggning 

IJ 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 27 (31) 

Mbn § 39 forts. 

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden 

MBN2021/0200 Göken 8 Installation av solceller på tak 
(enbostadshus och garage). 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2021/0245 Rasjöbo 2:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage samt 
strandskyddsdispens. Avvisning av 
ärendet. 

ABR 

MBN2022/0013 Anemonen 10 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HJ 

MBN2021/0156 Bodarne 3:6 Rivning av fritidshus – ej 
bygglovpliktig åtgärd. Startbesked. 

CR 

MBN2021/0102 Näbben 7 Tillsyn – Ovårdad tomt (hög 
häck). Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0011 Humlan 7 Uppsättning av 
skylt/ljusanordning. Bygglov, 
startbesked. 

ABR 

MBN2021/0190 Mora 5:15 Nybyggnad av filteranläggning vid 
industribyggnad. Bygglov, 
startbesked. 

CR 

SBN2021/0461 Månsbo 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage). 
Avvisning av ärendet. 

CR 

SBN2021/0442 Tomtebo 4:8 Tillbyggnad och ändrad 
användning från fritidshus till 
enbostadshus. Bygglov. 

ABR 

MBN2022/0034 Jätten 3 Utvändig ändring av 
kontorsbyggnad (fasadändring) 
och invändig ombyggnad. Bygglov, 
startbesked. 

ABR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 28 (31) 

Mbn § 39 forts. 

SBN2021/0089 Ulven 6 Tillbyggnad av enbostadshus 
(inglasad altan) samt marklov för 
poolanläggning. Bygglov, marklov, 
startbesked, reducerad avgift. 

ABR 

MBN2021/0079 Norbohyttan 3:14 Rivning och nybyggnad av 
komplementbyggnad (förråd). 
Avvisning av ärendet. 

ABR 

SBN2021/0460 Ymer 6 Tillbyggnad av enbostadshus 
(altan) samt rivning av befintlig 
altan. Avvisning av ärendet. 

ABR 

MBN2021/0055 Bomsarvet 11:2 Rivning av fritidshus och 
komplementbyggnad (garage) samt 
nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage). 
Avvisning av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0012 Lerviken 22:4 Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av 
komplementbyggnad (bastu). 
Strandskyddsdispens. 

CR 

MBN2021/0147 Gripen 4 Utvändig ändring av 
flerbostadshus (inglasning av 
befintlig balkong). Bygglov, 
startbesked, reducerad avgift. 

ABR 

MBN2021/0126 Arkhyttan 31:6 Tillbyggnad av enbostadshus 
(inglasad altan) samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens, 
reducerad avgift. 

ABR 

MBN2022/0035 Norbohyttan 4:21 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CR 

MBN2022/0018 Enbacka 19:70 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HJ 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 29 (31) 

Mbn § 39 forts. 

MBN2022/0043 Hammaren 8 Tillsyn – Förbud att använda hiss. 
Användningsförbud. 

CR 

MBN2021/0138 Bodarne 23:3 Tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Beslut att 
upphäva och ändra tidigare beslut 
om strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0201 Dalkarlsnäs 2:23 Utvändig ändring av fritidshus 
(trappa). Avskrivning av ärendet. 

HO 

MBN2022/0005 Säter 2:1 Marklov för anläggande av GC-väg 
(Hagavägen). Marklov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0405 Säter 5:45 Tillbyggnad av 
komplementbyggnad (gäststuga) 
och strandskyddsdispens. Bygglov, 
startbesked, strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2022/0021 Övre Heden 21:6 Rivning och nybyggnad av 
transformatorstation (T455). 
Bygglov, rivningslov, startbesked. 

CR 

MBN2022/0010 Gäddan 8 Utvändig ändring av 
flerbostadshus (rivning av 
balkonger och tillbyggnad med 
inglasade balkonger). Rivningslov, 
bygglov, startbesked. 

ABR 

SBN2021/0371 Rusgården 3:4 Tillbyggnad av fritidshus (inglasad 
altan och inbyggd källarnedgång) 
samt strandskyddsdispens. 
Bygglov, startbesked, 
strandskyddsdispens. 

CR 

MBN2022/0046 Finnbo 3:1 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

SBN2021/0199 Ulven 6 Tillsyn – Olovlig åtgärd (mur, 
altan, utfyllnad). Avskrivning av 
ärendet. 

ABR 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 30 (31) 

Mbn § 39 forts. 

MBN2022/0022 Skenshyttan 16:31 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CR 

MBN2021/0205 Backa 63:13 Tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Bygglov, 
strandskyddsdispens. 

ABR 

MBN2021/0106 Norbohyttan 4:38 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (jordkällare - 
friggebod) - ej bygglovpliktig 
åtgärd - samt strandskyddsdispens 
för jordkällare och garage. 
Startbesked, strandskyddsdispens, 
reducerad avgift. 

ABR 

 

Byggärenden: separata startbesked i pågående ärenden 

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

ABR 

SBN2021/0001 Solvarbo 40:6 Nybyggnad av enbostadshus samt 
komplementbyggnad (garage) 

ABR 

MBN2021/0090 Iris 1 Ändrad användning av 
flerbostadshus/affärsbyggnad (från 
lokaler till lägenheter) och utvändig 
ändring (fönster, dörr, ramp, hiss) 

ABR 

 

Byggärenden: slutbesked 

2013000160 Bispbergshyttan 
48:2 

Nybyggnad av enbostadshus ABR 

SBN2018/0671 Lyan 5 Tillbyggnad av enbostadshus 
(inglasad altan) 

HO 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 31 (31) 

Mbn § 39 forts. 

SBN2020/0256 Anemonen 7 Installation av eldstad/rökkanal, 
rivning av uterum, utvändig 
ändring av enbostadshus 
(glasparti/skjutdörrar) – ej 
bygglovpliktiga åtgärder 

HO 

MBN2021/0019 Orren 5 Utvändig ändring av enbostadshus 
(byte av takmaterial) - ej 
bygglovpliktig åtgärd 

HO 

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

Rivning av industribyggnad 
(verkstad med förråd) 

ABR 

SBN2015/0339 Norbohyttan 4:6 Rivning av ruttet garage/förråd HO 

SBN2015/0377 Övre Stubbersbo 
8:7 

Nybyggnad av härbre HO 

MBN2021/0206 Källarbo 1:26 Installation av eldstad/rökkanal CR 

2012000325 Bikupan 6 Ändrad användning från 
samlingslokal till butik 

HO 

SBN2016/0121 Junkern 4 Marklov för nedtagning av träd 
och buskar 

HO 

2012000192 Pingbo 1:10 Nybyggnad av garage HO 

MBN2021/0156 Bodarne 3:6 Rivning av fritidshus - ej 
bygglovpliktig åtgärd - samt 
strandskyddsdispens för rivning 
och nybyggnad av fritidshus 

HO 

SBN2016/0184 Liljan 3 Uppsättning av skyltar HO 
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