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Plats och tid: Samhällsbyggnadssektorns sammanträdesrum 
08:30-12:30 

Beslutande: Östen Stenberg (C), ordförande 
Håkan Jahr (SD) ersätter Christer Eriksson (M), 
vice ordförande under § 13 
Håkan Karlsson (S) 
Jerry Kumlin (S) 
Markus Hällbo (M) 

Ej tjänstgörande ersättare: Håkan Jahr (SD) 

Övriga deltagare: Andréas Mossberg, sektorchef 
Stefan Larsson, Miljö- och byggchef 
Sandra Hedin, nämndsekreterare 
Helena Olander, gruppchef bygg 
Ingela Johansson, gruppchef miljö 
Hassan Jafari, bygglovshandläggare § 3-5 
Alicja Roza Razti, bygglovshandläggare § 7,13 
 

Utses att justera: Markus Hällbo 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 1-17 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Sandra Hedin  Östen Stenberg 

Justerande    

   

Markus Hällbo   

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 3 (41) 

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Datum för anslags uppsättande: 2023-01-19 
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Mbn § 1 Verksamhetsinformation 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen 

____________ 

• Presentation av ledamöter samt praktisk information. 
• Information om samhällsbyggnadssektorns organisation samt presentation av 

underliggande verksamheter.  
• Ärendeberedningsprocess 
• Information om reglemente, nämndplan, arbetsordning, vision och mål. 
• Information mål- och budgetprocess 
• Info politiker 
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Mbn § 2 Verksamhetsinformation 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Bergtäkt Puttberget 
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Mbn § 3 Bomsarvet 11:2 – Nybyggnad av 
enbostadshus med garage och carport samt 
installation av eldstad/rökkanal 
MBN2022/0330 

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: Patrik Jakobsson 
Adress: Rostövägen 3, 784 78 Borlänge 
Avgiften för bygglovet är 29 705 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Ansökan, ankomstdaterad 2022-10-28 
Anmälan om kontrollansvarig, ankomstdaterad 2022-10-28 
Reviderade situationsplan, ankomstdaterad 2022-11-01 
Reviderade plan-, fasad- och sektionsritningar, ankomstdaterad 2022-11-01 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus med garage och carport med 207 m2 
bruttoarea samt installation av eldstad/rökkanal.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

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 och 
miljöenheten har bedömts vara berörda. Inga negativa yttranden har inkommit.  

Miljöenheten har inkommit med ett yttrande, se bilaga 3.  
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Mbn § 3 forts. 

Skäl till beslut 
Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i kap. 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 sammanträde för tekniskt 

samråd bifogas, se bilaga 4.  
• Ett bygglov vinner laga kraft fyra veckor efter det är publicerat i Post och Inrikes 

tidningar om det inte överklagas. Innan du får påbörja åtgärden ska bygglovet ha 
vunnit laga kraft  

• Ett bygglov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts 
enligt 9 kap. 42 a § även om det inte har fått laga kraft.  

• 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 som delges 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  
Bilaga 3 - Miljöenhetens yttrande  
Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd 

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Kopia till: kontrollansvarig, Patrik Jakobsson, Rostövägen 3, 784 78 Borlänge 
Kopia till skattemyndigheten  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 4 Stocksbro 19:1 – Tillsyn - ovårdad tomt samt 
förfallen lada 
SBN2020/0365 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande:  

1. Med stöd av 11 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, föreläggs  
, ägare till fastighet Stocksbro 19:1 att senast inom 3 

månader från det att av detta beslut har vunnit laga kraft, riva ladan. Om 
föreläggandet inte följs kan Miljö- och byggnämnden enligt 11 kap. 27 § plan- och 
bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och 
hur det ska ske.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Anmälan, ankomstdaterad 2020-04-14 
Information till fastighetsägare, ankomstdaterad 2020-05-16  
Ställningstagande till fastighetsägarens skrivelse, ankomstdaterad 2020-07-30 
Bilder tagna under hösten 2020  
Nya fotografier efter platsbesök, ankomstdaterad, 2022-08-02  
Information till fastighetsägare, ankomstdaterad 2022-10-11 
Kommunicering av förslag till beslut, ankomstdaterad 2022-12-07 

Ärendebeskrivning 
Den 2020-04-14 kom en anmälan in till Miljö- och byggnämnden. Anmälan avser 
ovårdad tomt och förfallen lada på fastigheten Stocksbro 19:1. Tomten anses vara 
nedskräpad med diverse föremål bl. a material från förfallen lada och att en del av 
ladan har redan rasat. Enligt ställningstagandet som skickades den 30 juli 2020 skulle 
ladan tas hand om snarast dock senast 2020-10-31.  

Ett platsbesök gjordes under senhösten 2020 för att se om ägaren har tagit hand om 
ladan. Det konstaterades att den förfallna ladan endast delvis hade tagits om hand och 
forslats bort. Större delen av ladan var fortfarande kvar. Bilder togs på plats. 

Ett annat platsbesök gjordes den 2 augusti 2022 och det konstaterades att ladan inte 
hade tagits hand om än och att ytterligare även en del av ladan hade raserat helt och 
låg på marken.  
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Mbn § 4 forts. 

Ladan anses förfallen och behöver tas hand om omgående då den utgör säkerhetsrisk 
för trafikanten, personer som väntar på bussen vid den intilliggande busshållplatsen 
och brevbäraren och andra personer som hämtar post/brev från brevlådorna intill 
ladan.  

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.  

Yttranden 
Åtgärden är sådan att ägaren av fastigheten har getts tillfälle att bemöta anmälan om 
ovårdad tomt samt förfallen lada vid två tillfällen och vid båda tillfällen har ägaren 
inkommit med yttrande till miljö- och byggnämnden daterad 2020-06-04 och 2022-10-
30. Se bilaga 3.  

Den 7 december 2020 skickade ett brev till fastighetsägaren med rubriken 
”kommunicering av förslag till beslut” men inget yttrande har inkommit.  

Skäl till beslut 
Miljö- och byggnämnden bedömer att ladan på fastigheten Stocksbro 19:1 utgör 
säkerhetsrisk för trafiken, de som väntar på bussen och brevbäraren och andra 
personer som hämtar post/brev i brevlådorna intill ladan.  

Miljö- och byggnämnden har varit på plats på fastigheten och har gjort bedömningen 
att tomten behöver vårdas och den förfallna ladan behöver rivas då den utgör en 
säkerhetsrisk.  

Upplysningar  
• Enligt 11 kap. 21 § plan- och bygglagen får Miljö- och byggnämnden förelägga 

ägaren att inom viss tid riva byggnad/byggnadsverket, om det är förfallet eller 
skadat i väsentlig omfattning.   

Bilagor som delges 
Bilaga 1 - Hur man överklagar  
Bilaga 2 - Handlingar som ingår i beslutet  
Bilaga 3 – Information från fastighetsägare  
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Mbn § 4 forts. 

Delges 
Beslutet delges: Sökande  
Underrättelse av beslutet per brev till: Kända sakägare 
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Mbn § 5 Verksamhetsinformation 
 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Övre Stubbersbo 
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Mbn § 6 Indexuppräkning av ”Taxa för tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken, reviderad t.o.m. 2020-12-
16, fastställd av Kf 2021-02-25 §6 
ECOS2023-69 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar: 

1. Indexuppräkning av handläggningskostnaden per timme för ”Prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, reviderad t. o. m. 2020-12-16, fastställd av  
Kf 2021-02-25, § 6” till 1 234 kr per timme. 

2. Den nya handläggningskostnaden börjar gälla från och med 1 februari 2023. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
behöver en årlig indexuppräkning göras, enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  

Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara 
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så sätt 
kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor. 

Utvecklingen av kommunernas kostnader skiljer sig typiskt sett från den allmänna 
prisutvecklingen och därför publicerar Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan 
ett antal år ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV. Indexet är avsett att 
användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och 
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 

Nuvarande handläggningskostnaden per timme är 1 190kr. PKV för oktober 2022 är 
3,7%, enligt SKR:s webbsida, vilket medför att den nya handläggningskostnaden per 
timme blir 1 190 kr * 1,037 = 1 234,03 kr, avrundat 1 234 kr. 
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Mbn § 6 forts. 

Bakgrund 
Enligt den taxan för ”Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, reviderad t. o. m. 2020-
12-16, fastställd av Kf 2021-02-25, § 6” § 9, får Miljö- och byggnämnden för varje 
kalenderår (avgifts år) besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) 
med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret.  
 
Handläggningskostnaden fastställdes av kommunfullmäktige (Kf 2019-11-28, § 237) 
till 1 038 kr. Miljö- och byggnämnden har sedan indexuppräknat 
handläggningskostnaden 2020-12-16, Mbn § 137 till 1 162 kr för avgiftsåret 2021, 
samt 2021-12-15, Mbn § 178 till 1 190 kr för avgiftsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, reviderad t. o. m. 2020-12-16, fastställd av  
Kf 2021-02-25, § 6 
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Mbn § 7 Landa 95:21 - Byggsanktionsavgift 
MBN2022/0336 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar enligt följande: 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till 
fastigheten Landa 95:21 – , 
byggsanktionsavgift på 2 415 kronor för installation av eldstad utan startbesked. 

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Säters kommuns, Miljö- och byggnämnd, 
inom två månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige enligt 11 
kap. 59 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Fakturan kommer att skickas separat.  

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Anmälan, upprättad 2022-11-01 
Beslut om startbesked i efterhand, upprättad 2022-11-01 
Beräkning av byggsanktionsavgift, upprättad 2022-12-07 
Fastighetsägarens yttrande, ankomstdaterad 2022-12-21 
Förslag till beslut och möjlighet till yttrande, upprättad 2022-12-07 
Ifylld kontrollplan 2022-10-26 
Besiktningsprotokoll från sotaren 2022-11-07 

Ärendebeskrivning 
Anmälan om olovlig installation av eldstad upprättades 1 november 2022. Ifylld 
kontrollplan av vilken det framgår att kaminen redan var installerad skickades in i 
innan startbesked meddelades.  

Skäl till beslut 
Byggsanktionsavgift ska tas ut för överträdelser av plan- och bygglagstiftningen. Det 
gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Installation av eldstad/ rökkanal är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och 
byggförordningen och startbesked krävs därför för ändring av eller nyinstallation. I ert 
ärende meddelades startbeskedet i efterhand.  
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Mbn § 7 forts. 

Byggsanktionsavgiften fastställdes i enlighet med Boverkets vägledning för beräkning 
av byggsanktionsavgifter avseende olovliga åtgärder.  

Vid beräkningen tog Miljö- och byggnämnden vidare ställning till om det förelåg skäl 
enligt 9 kap. 3 a § plan- och bygglagen som skulle stå till grund för nedsättning av 
avgiften enligt 11 kap. 53 § plan- och bygglagen. Sådana anses föreligga i detta ärende 
eftersom anmälan fanns inlämnad. Byggsanktion halverades därför.  

Yttranden 
Möjlighet till yttrande skickades. Av fastighetsägarens yttrande framgår att 
överträdelsen vidtogs av oaktsamhet. Miljö- och byggnämnden konstaterar dock att 
enligt 11 kap. 53 § plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Bilagor 
Bilaga 1-Hur man överklagar 
Bilaga 2-Handlingar som ingår i ärendet 
Bilaga 3-Beräkning av byggsanktionsavgift 
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Mbn § 8 Yttrande över granskning av kommunens 
informationssäkerhet 
MBN2022/0382 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar yttra sig enigt ställt förslag. 

__________ 

Förslag till yttrande 
Miljö- och byggnämnden ser positivt på revisionens rekommendationer som 
framkommit ur granskningen av informationssäkerheten. Många av de tjänstepersoner 
vars funktioner involveras i informationssäkerhetsarbetet och utformningen av detta 
är relativt nytillträdda. De är förvaltningsgemensamma funktioner som behöver ingå i 
utformandet av de rutiner och kontinuerliga uppföljningsarbetet som 
kommunrevisionen efterfrågar. De rekommendationer som framkommer välkomnas 
och Miljö- och byggnämnden har ambitionen att utveckla verksamheten för att 
uppfylla dessa kopplat mot IT-informationssäkerheten. Miljö- och byggenheten 
kommer att söka samverkan med de nytillsatta funktionerna för att stärka och utöka 
informationssäkerheten samt skapa bättre förutsättningar för att kontinuerligt följa 
upp densamma.  

För att informationssäkerheten ska ingå som en punkt i internkontrollarbetet på ett 
bra sätt, vore det bästa att kommunstyrelsesektorn skapar en modell för vilka av 
delarna som ska ingå i internkontrollplanen. Då säkerställer kommunen att samma 
delar av informationssäkerhetsarbetet finns med som mätbara faktorer och kan på så 
sätt verifiera att alla sektorer når upp till god nivå av rutiner och uppföljningsarbete. 
Tillika gäller för det föreslagna servicenivåavtalet mellan nämnden och IT-
avdelningen. Kommunstyrelsesektorn borde utforma ett grundavtal som nämnderna 
sedan kan använda som grundutförande och eventuellt kunna addera 
verksamhetsspecifika önskemål. 

KLASSA-verktyget är ett bra och utförligt sätt att bedöma information i ett 
verksamhetssystem eller en e-tjänst. Det har varit problematiskt att besvara alla 
frågorna eftersom det krävts ingående IT-kunskaper och systemspecifik kompetens 
som tidigare systemägare inte har besuttit. Detta kommer med största sannolikhet att 
förbättras nu när det tillsatts en systemförvaltare och IT-strateg vilka kommer att 
utgöra stor skillnad i arbetet. Miljö- och byggenheten kan framgent, tillsammans med 
nämnda tjänstepersoner, nu i större uträckning arbeta fram förvaltningsplaner samt  
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Mbn § 8 forts. 

följa upp dem för att riskbedöma om informationen i system förändrats i och med 
eventuella uppdateringar eller liknande. De e-tjänster som lanserats har KLASSA:ts 
om de bedömts att informationsinhämtningen har krävt detta. I byggprocessen för e-
tjänsten så ha det ofta tagits fram en förvaltningsplan där ansvarsområden har pekats 
ut samt i vilken utsträckning sektorn behöver anmäla förändringar för ombyggnation 
och då har det även gjorts en bedömning om e-tjänsten behöver KLASSA:s om. 

Medarbetarna på miljö- och byggenheten har i hög grad deltagit i de utbildningar som 
tillhandahållits av kommunstyrelsesektorn.  Deltagandet i utbildningar skulle med 
fördel dokumenteras på ett bättre sätt, om kommunstyrelsesektorn är sammankallande 
skulle de kunna dokumentera och delge sektorerna för att på så vis säkerställa att alla 
medarbetare har tagit del av utbildningen. De utbildningar som erbjudits medarbetare 
kopplat mot informationssäkerhet har i stor utsträckning varit övergripande och 
generella. Miljö- och byggenheten önskar mer verksamhetsspecifik utbildning framför 
allt kopplat mot sekretess och utlämnande av allmän handling. Hur 
sekretesslagstiftningen påverkar den egna verksamheten samt vilka förutsättningar 
som kan leda till ett nekande av utlämning eller så kallad maskning. Detta är en vanligt 
förekommande arbetsuppgift för medarbetarna och har stark koppling till 
informationssäkerhetsarbetet.   

Ärendebeskrivning 
Säters kommuns revision har granskat kommunens rutiner för arbetet med 
informationssäkerhet. Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunen 
saknar tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och 
systematiskt arbetssätt med informationssäkerheten i kommunen. De belyser att det 
upprättade styrdokument samt roller och ansvar inte stämmer överens med nuvarande 
organisationsuppbyggnad. Kommunen behöver genomgående se över rutiner hur 
informationssäkerhetsarbetet följs upp och för at säkerställa att kommunen skyddar 
och hanterar känslig information på ett korrekt sätt. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisonen kommunstyrelsen att: 

• Se över styrande och stödjande dokument så att de överensstämmer med de 
organisationsförändringar som skett i kommunen samt se över beskrivningar av 
roller och ansvar så att de stämmer överens med organisationens nuvarande 
uppbyggnad. 

• Säkerställa att riskanalyser och informationsklassningar av information samt 
verksamhetssystem genomförs. 
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Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 18 (41) 

Mbn § 8 forts. 

• Upprätta former avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 

• Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen. 
• Genomföra utbildningsinsatser för samtliga medarbetare i kommunen samt göra 

dessa obligatoriska, bland annat i syfte att minska risken för att 
informationssäkerhetsincidenter uppstår. 

• Säkerställa att hantering av incidenter sker i enlighet med upprättade 
styrdokument samt att incidenterna dokumenteras, analyserar och bedöms på 
kommunövergripande nivå i syfte att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

• Ställa krav om uppföljning och återrapportering av kommunens samlade 
informationssäkerhetsarbete i enlighet med LIS så att beslut kan tas om mål och 
handlingsplan över åtgärder. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen samtliga nämnder att: 

• Systematiskt genomföra riskbedömning och informationsklassning av den 
information som hanteras i system samt utifrån dessa ställa krav om nödvändiga 
åtgärder. 

• Upprätta rutiner avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 

• Säkerställa att uppföljning sker av deltagandet i de utbildningsinsatser som 
genomförs. 

• Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen. 
• Beakta informationssäkerhet i internkontrollarbetet och utifrån en riskanalys göra 

en bedömning om det finns behov av att inkludera kontrollmoment riktat mot 
detta. 

• Upprätta former för årlig uppföljning angående det informationssäkerhetsarbete 
som sker inom nämndens verksamhetsområde och besluta om nödvändiga 
åtgärder för att förbättra informationssäkerheten utifrån aktuella risker och behov. 

Datum för återrapportering 
9 februari 2023. 

Beslutsunderlag 
Missiv revisionen 
Beslut kommunfullmäktige 
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Delges 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
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Mbn § 9 Delegationsordning Miljö- och byggnämnden 
MBN2023/0013 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastställa delegationsordningen.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till en annan så att denne beslutar 
i nämndens ställe. Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden. I 6 kap 33-38 §§ 
kommunallagen framgår hur beslutanderätt kan delegeras.  

Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av 
ärenden. 

Delegationen innebär medgivande att annan person får fatta beslut i nämndens ställe. 
Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan nämnden och delegaten. Delegaten 
måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i 
överenskommelse med den allmänna inriktningen som nämnden kan ha givit uttryck 
för. 

Nämnden kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan 
också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett 
delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också tänkas förekomma att ett 
ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför är påkallat att nämnden själv 
beslutar i ärendet. Nämnden har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation. 

Beslut taget på delegation kan inte återtas. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning 
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Mbn § 10 Informationshanteringsplan Miljö- och 
byggnämnden 
MBN2023/0014 

Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar anta informationshanteringsplanen 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I enlighet med Säters kommuns arkivreglemente ska varje myndighet upprätta en 
informationshanteringsplan. Detta dokument beskriver Miljö- och byggnämndens 
olika handlingar samt hur dessa ska hanteras. I den framkommer det vilka handlingar 
som kan gallras enligt arkivlagen och vilka som ska bevaras för framtiden. Den anger 
hur handlingarna ska förvaras, sorteras och vilka sökvägar som finns.  

Beslutsunderlag 
Informationshanteringsplan Miljö- och byggnämnden 
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Mbn § 11 Val av representanter tillgänglighetsrådet 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar: 

1. Som ordinarie representant i tillgänglighetsrådet utse: Jerry Kumlin 
2. Som ersättare för Jerry Kumlin välja Håkan Karlsson 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Val av representanter till tillgänglighetsrådet i enlighet med reglementet för 
tillgänglighetsrådet. 

Bilaga  
Reglemente tillgänglighetsrådet 
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Mbn § 12 Kullsveden 1:15 - Byggsanktionsavgift 
SBN2020/1011 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar: 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), beslutar Miljö- och 
byggnämnden att påföra Dalamark Fastigheter AB, org. 556854–4596, i egenskap 
av ägare till fastigheten Kullsveden 1:15, en byggsanktionsavgift på 71 400 kr för 
tillbyggnad av industri- och verksamhetsbyggnad innan bygglov har getts.  

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Säters Kommuns, Miljö- och byggnämnd, 
inom två månader från det att beslutet delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 
59 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Faktura skickas separat. 

__________ 

Handlingar som ingår i beslutet 
Anmälan, ankomstdaterad 2020-11-17 
Information om kontrollbesök, upprättad 2022-06-22 
Protokoll från tillsynsbesök, upprättad 2022-08-01 
Beräkning av byggsanktionsavgift, upprättad 2023-01-18 
Kommunicering av förslag till beslut och möjlighet till yttrande, upprättad 2022-12-07 
Ansökan om bygglov, ankomstdaterad 2020-10-22 

Ärendebeskrivning 
Ärende avser olovlig tillbyggnad av industri- och verksamhetsbyggnad.  

2020-10-28 ansökte Dalamark fastigheter om tillbyggnad av industribyggnad, utvändig 
ändring mm. Sökanden har förelagts om komplettering i ärendet men har inte 
kompletterat fullt ut så att beslut har kunnat tas i ärendet. 

I april 2022 uppmärksammande Miljö- och byggnämnden att tillbyggnaden var 
uppförd och tagen i bruk trots att bygglov inte meddelats. 

Vid besök på fastigheten noterades att tillbyggnaden har byggts och nyttjas.  
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Mbn § 12 forts. 

Företrädaren för bolaget informerades om att tidigare bygghandlingar skulle granskas 
och att Miljö- och byggnämnden skulle återkomma med mer information inom kort.  

Efter granskningen kunde konstateras att tillbyggnaden är en bygglovspliktig åtgärd 
och att bygglov har sökts innan åtgärden utfördes.  Fastighetsägaren ska inkomma 
med kompletterande handlingar inom kort.    

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 

Skäl till beslut 
Enligt 11 kap. 5 § PBL ska Miljö- och byggnämnden pröva förutsättningarna för och 
behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta 
att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.   

Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen krävs det bygglov för tillbyggnader. 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tillbyggnaden i fråga inkom den 22 oktober 
2020. Ett beslut i bygglovsärendet har ännu inte tagits, då Miljö- och byggnämnden 
inväntar fortfarande kompletterande uppgifter. Vid tillsynsbesöket konstaterades att 
det inte råder någon tvekan om att tillbyggnaden har utförts och nyttjas av 
allmänheten.  

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8—10 kap. PBL eller i föreskrifter eller beslut 
som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap. 2—10 §§ PBL ska 
Miljö- och byggnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). 
Byggsanktionsavgiften i detta ärende fastställdes i enlighet med Boverkets vägledning 
för beräkning av byggsanktionsavgifter avseende olovliga åtgärder. Vid beräkningen 
tog Miljö- och byggnämnden vidare ställning till om det förelåg skäl enligt 9 kap. 3 a § 
plan- och bygglagen som skulle stå till grund för nedsättning av avgiften enligt 11 kap. 
53 § plan- och bygglagen. Sådana anses inte föreligga.  

Bilagor 
Bilaga 1-Hur man överklagar 
Bilaga 2-Handlingar som ingår i ärendet 
Bilaga 3-Beräkning av byggsanktionsavgift 
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Mbn § 13 Yttrande avseende motion om mer 
företagsvänliga nämnder i Säters kommun- MBN 
MBN2022/0268 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag 

__________ 

Christer Eriksson (M) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar eller beslut. 

Yttrande 
Miljö- och byggnämnden har tagit del av motionen och har följande att yttra. 
Motionen yrkar att varje nämnd ges ett särskilt uppdrag att beskriva hur de avser bli 
mer företagsvänliga. Miljö- och byggnämnden ser att detta är ett arbete som ligger 
inom varje nämnds ordinarie ansvarsområde och utveckling styrs via vår Vision och 
de tillhörande Strategiska målen.  

Det strategiska målet ”En uppdragsbaserad kommun” beskriver hur Kommunens 
uppdrag ska utvecklas i en riktning där invånare, såväl som företagare, som kontaktar 
oss ska uppleva sig väl bemötta och professionellt omhändertagna. 
Samhällsbyggnadssektorn tror att genom åtgärder som leder till måluppfyllelse också 
över tid kommer leda mot bättre resultat i olika rankingar/områden.  

Miljö- och byggnämnden arbetar aktivt med att bemöta företagare utifrån deras 
behov. Som exempel kan nämnas kommunens LOTS-funktion där många 
medarbetare från samhällsbyggnad regelbundet deltar för att ge företagare guidning. 
Samhällsbyggnadssektorn har också under senaste mandatperioden varit ledande i 
arbetet med Främjande myndighetsutövning som syftat till att utbilda såväl 
tjänstepersoner som företagare och politiker i hur vårt samarbete kan bättras. 
Samhällsbyggnadssektorn är också representerade i företagarrådet där 
beröringspunkter mellan Kommun och företagare kontinuerligt diskuteras. 
Företagarrådet var också en av de åtgärder som kom fram som viktigt under arbetet 
med Främjande myndighetsutövning, och även om Kommunen redan infört forumet 
så gav utbildningen ny skjuts åt samverkan.  
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Protokoll Datum Sida 
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Mbn § 13 forts. 

Andra aktiviteter som kan nämnas är:  

• Insikt: kommunen går med i Insiktmätningen som mäter hur medborgare 
och företag upplever kommunens myndighetsservice i aktuella ärenden 

• Digitalisering: ett flertal e-tjänster har införts (dock krävs en organisation 
för utveckling och förvaltning av e-tjänsterna för att erbjuda bästa service) 

• Tidig dialog i detaljplaneskedet: genom att miljö och bygg kommer med 
tidigt i planeringen så identifieras saker som senare kan visa sig vara viktiga att 
känna till vid t.ex. etableringar. Införandet av planeringsgruppen kommer 
även stötta dialogen & arbetet med t.ex. planering, etablering och andra frågor 
som kan påverka och bidra till främjande myndighetsutövning även i 
planeringsskedet.  

• Näringsliv & Samhällsbyggnad i daglig samverkan: Näringsliv får 
tillgång till kontor på Samhällsbyggnad för att på daglig basis kunna föra 
dialog kopplat till främjande myndighetsutövning  

• Relevant information i nyhetsbrev till företagare: enheterna erbjuds sprida 
viktig information kopplat till verksamheterna som berör företagen i 
Näringslivsenhetens nyhetsbrev till företagen. Miljö har fått in detta som rutin 
och skickar kontinuerligt information till Näringslivskontoret som sprider det 
till företagen via nyhetsbrevet.  

• Företagsbesök: Diskussioner om hur tjänstepersoner kan arbeta proaktivt 
genom tex följa med på företagsbesök. 

• Samrådsmöten: Det lokala företagsklimatet har införts som en stående 
punkt på samrådsmötena.  
 

Slutligen ser Miljö- och byggnämnden att frågan om företagarvänlighet som lyfts fram 
i Motionen lämpligen beskrivs i respektive Nämndplan. Då vi går in i en ny 
mandatperiod ska nya planer tas fram utifrån de strategiska målen. Här ser Miljö- och 
byggnämnden vikten av att vi på ett långsiktigt vis arbetar vidare med nämndmål och 
åtgärder/aktiviteter som bedöms ge god uppfyllelse av de strategiska målen. I rollen 
som myndighet måste även Miljö- och byggnämnden förhålla sig till gällande 
lagstiftning inom sitt ansvarsområde.  

Ärendebeskrivning 
En motion med yrkandet att alla nämnder i Säters kommun får i uppdrag att visa hur 
de kan bli mer företagsvänliga har lämnats in till Kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har valt att remittera motionen till nämnderna för 
yttrande.  
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Mbn § 13 forts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut och inlämnad Motion.  

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Mbn § 14 Fördelning av 2023 års budget fördelad per 
verksamhet 
MBN2022/0087 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar fastslå fördelning av 2023 års budget enligt bifogat 
förslag  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö och Byggnämndens ökade budgetram för 2023 fördelas jämnt över 
verksamheterna utifrån ramökningen på 2,3 %. Dessutom tillkommer ytterligare 
medel för ökade arvoden samt IT-samverkan som fördelas till respektive verksamhet 
som kommer belastas med de ökade kostnaderna. 

I reviderad budget tillkom ett besparingskrav på 1 % som även det justeras jämnt över 
verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Budget 2023 fördelad per verksamhet MBN 

Delges 
Miljö- och Byggenheten 
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Mbn § 15 Arbetsmiljö- och personalfrågor 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Under januari och februari sammanställer alla enheter hur de har arbetat med 
arbetsmiljö och personalfrågor under föregående år för att översända till 
personalenheten. 

• Behov att se över kompetensutvecklingen och för att bibehålla 
kompetensförsörjningen. Sektorchef Andréas Mossberg och miljö- och byggchef 
Stefan Larsson informerar om hur personalsituationen ser ut på miljö- och 
byggenheten. 
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Mbn § 16 Kurser och inbjudningar 
 

Beslut  
Miljö- och byggnämnden beslutar tacka för informationen. 

__________ 

• Mitt Miljösamverkan – utbildning om myndighets/miljönämndens uppdrag 4 
april. 

• Att leda i en föränderlig tid – presidiedagar inom plan-, bygg och miljönämnder 
28-29 mars F - SBN2022/0355. 

• Seminarium – PBL för förtroendevalda 17 mars. F – SBN2022/0351. 
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Mbn § 17 Redovisning av delegationsbeslut tiden 
2022-12-01-2022-12-31 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som 
förtecknas i protokoll av 2023-01-18, § 18 

__________ 

Miljöärenden 

2022-793 Dalkarsnäs 1:10 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-801 Södra Åsen 2:2 Beslut om registrering av 
livsmedelsverksamhet 

IJ 

2022-791 Grenen 9 Begäran om komplettering SL 

2022-757 Enbacka 1:31 Beslut om ändrad riskklassificering 
och kontrolltid för 
livsmedelsanläggning 

SL 

2022-745 Enbacka 1:31 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning  

SL 

2022-758 Hälsan 7 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

SL 

2022-759 Hälsan 7 Beslut om ändrad riskklassificering 
och kontrolltid för 
livsmedelsanläggning 

SL 

2022-720 Junkern 4 Beslut om avgift för årlig kontroll 
2022 av livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-11 Västerby 2:1 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-709 Enbacka 1:40 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 
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Mbn § 17 forts. 

2022-3 Västerby 14:1 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT avlopp 

KÖ 

2022-792 Enbacka 19:81 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-155 Ansta 9:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT avlopp 

KÖ 

2022-811 Översätra 3:2 Beslut om installation av 
värmepump 

SJ 

2022-818 Södra Åsen 2:2 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-761 Säter 2:1 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

SL 

2022-351 Säter 2:1 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

SL 

2022-812 Säter 2:1 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och 
tilldelning av kontrolltid 

SL 

2022-772 Ulvshyttan 7:81 Beslut om föreläggande om åtgärd IJ 

2022-652 Skönvik 1:9 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- avlopp 

KÖ 

2022-652 Bruntbo 3:2 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT- avlopp 

KÖ 

2022-773 Norrby 21:2 Beslut om föreläggande om åtgärd IJ 

2022-817 Skönvik 1:1 Yttrande om rivning av byggnad 
och mur 

IJ 

2022-815 Sandvik 5:3, 
Skenshyttan 12:11, 
Skenshyttan FS:29 

Yttrande om anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken om 
vattenverksamhet för byte av 
befintlig elkabel 

IJ 
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Mbn § 17 forts. 

2022-4 Stocksbro 5:4 Tillstånd till avloppsanordning för 
WC- och BDT-avlopp 

KÖ 

2022-779 Säter 2:1 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

IJ 

2022-783 Säter 2:1 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

IJ 

2022-771 Junkern 4 Beslut om sanktionsavgift enligt 
livsmedelslagen 

IJ 

2022-775 Skenshyttan 4:2 Yttrande om strandskyddsdispens 
för anläggande av infart samt 
slyröjning och gallring av skog 

SJ 

2022-766 Säter 2:1 Yttrande om rivning av del av 
ishall samt tillbyggnad av ishall 

IJ 

2022-834 Nedernora 1:118 Yttrande om byte av filtermassa 
för pH-justering 

IJ 

2022-800 Ulvshyttan 7:17 Yttrande om nybyggnad av 
servicehus vid rastplats, avverkning 
av skog och marklov för 
utbyggnad av ställplatser samt 
strandskyddsdispens 

IJ 

2022-796 Bomsarvet 11:2 Yttrande om nybyggnad av 
enbostadshus med garage och 
carport, samt installation av 
eldstad/rökkanal 

IJ 

2022-847 Kråkmyra 1:1 Beslut om registrering av 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-776 Skönvik 1:21 Yttrande om Rivning av 
vårdbyggnad 

IJ 

2022-851 Säter 2:1 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och tilldelad 
kontrolltid 

SL 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 34 (41) 

Mbn § 17 forts. 

2022-790 Säter 2:1 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

SL 

2022-789 Säter 2:1 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

SL 

2022-848 Kråkmyra 1:1 Beslut om riskklassificering av 
livsmedel och tilldelning av 
kontrolltid 

IJ 

2022-747 Grenen 9 Beslut om avgift för kontroll som 
ursprungligen inte var planerad 

IJ 

2022-819 Södra Åsen 2:2 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och 
tilldelning av kontrolltid 

IJ 

2022-829 Ulvshyttan 7:81 Beslut om riskklassificering av 
livsmedelsanläggning och 
tilldelning av kontrolltid 

IJ 

2022-855 Säter 4:5 Yttrande om marklov för 
nedtagning av tre träd samt 
strandskyddsdispens 

SJ 

2022-858 Skönvik 1:6 Beslut om ändrad riskklassificering 
och kontrolltid för 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-860 Skönvik 1:6 Beslut om ändrad riskklassificering 
och kontrolltid för 
livsmedelsanläggning 

IJ 

2022-809  Yttrande om 
undersökningstillstånd enligt 
minerallagen (1991:45) för 
området Hedemora nr 1 i 
Norbergs kommun i Västmanlands 
län, samt Smedjebackens, 
Hedemora och Säters kommuner 

SJ 

2022-780 Mora 5:15 Rättidsprövning ÅM 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 35 (41) 

Mbn § 17 forts. 

Byggärenden: Förelägganden om komplettering 

MBN2022/0355 Milan 11 Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2032-
11-21 för anläggande av 
parkeringsyta med avgränsande 
jordvall 

CR 

MBN2022/0358 Ryggen 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

HO 

MBN2022/0305 Norbohyttan 18:3 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0317 Skönvik 1:24 Nybyggnad av mur i slänt ABR 

MBN2022/0361 Skönvik 1:6 Ombyggnad och ändrad 
användning av del av byggnad 
(plan 0, hus 17) (ansökan i 
efterhand) 

ABR 

MBN2022/0351 Stora Klingsbo 
4:7 

Ändrad användning från 
komplementbyggnad till fritidshus 
samt strandskyddsdispens 

ABR 

MBN2022/0363 Säter 3:5 Nybyggnad av förråd (väderskydd 
för kemikalietank) vid 
reningsverket 

ABR 

MBN2022/0365 Handsken 2 Utvändig ändring av 
komplementbyggnad (installation 
av solceller) 

ABR 

MBN2022/0370 Aktören 4 Nybyggnad av flerbostadshus ABR 

MBN2022/0362 Aktören 2 Nybyggnad av flerbostadshus ABR 

MBN2022/0385 Övre Tosarby 5:4 Nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage) 

HJ 

MBN2022/0372 Skedvi Kyrkby 
32:2 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad (grus- och 
jordförvaring) 

HJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 36 (41) 

Mbn § 17 forts. 

MBN2022/0388 Bomsarvet 3:5 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0393 Stora Klingsbo 
4:7 

Installation av eldstad/ rökkanal 
(2 st) braskamin och vedspis 

HJ 

 

Byggärenden: Nya eller ändrade byggärenden 

SBN2020/0282 Övre Stubbersbo 
15:3 

Tillsyn – Misstanke om olovligt 
byggande (garagedörrar). 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2021/0204 Yttre Heden 
23:13 

Tillsyn – Misstanke om olovligt 
byggande. Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2019/0644 Nedernora 1:172 Tillsyn – Ovårdad tomt. 
Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2021/0203 Kvarnsveden 5:3 Tillsyn – Misstanke om olovligt 
byggade. Avskrivning av ärendet. 

ABR 

SBN2020/0893 Södersätra 5:12 Tillsyn – Ovårdad tomt (lastpallar 
m.m.). Avskrivning av ärendet. 

ABR 

MBN2022/0297 Skenshyttan 6:17 Nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad (garage). 
Bygglov. 

CR 

MBN2022/0259 Skönvik 1:37 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (förråd) och 
mur. Bygglov, startbesked. 

HJ 

MBN2022/0117 Sandvik 6:3 Nybyggnad av 
komplementbyggnad. Ny avgift 
(omräknad reducerad avgift). 

HO 

MBN2022/0192 Solvarbo 1:7 Rivning av del av byggnad 
(hönshus). Ny avgift (nedsatt 
avgift). 

HO 

MBN2022/0357 Ryttaren 1 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

CR 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 37 (41) 

Mbn § 17 forts. 

MBN2022/0115 Skönvik 1:36 Utvändig ändring av enbostadshus 
(installation av solpaneler). Ny 
avgift (nedsatt avgift). 

HO 

MBN2022/0100 Torpet 11 Nybyggnad av mur (byte av 
befintlig). Ny avgift (nedsatt 
avgift). 

HO 

MBN2022/0318 Skönvik 1:1 Anläggande av brygga (lov i 
efterhand). Bygglov, startbesked. 

HJ 

MBN2022/0294 Hammaren 5 Inredande av ytterligare bostad i 
flerbostadshus (vind blir lägenhet). 
Avskrivning av ärendet. 

CR 

SBN2020/1097 Fordonet 1, Övre 
Heden 11:42, 
Övre Heden 
9:132 

Uppförande av grind vid 
industribyggnad. Avskrivning av 
ärendet. 

ABR 

MBN2022/0353 Lilla Klingsbo 9:5 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2022/0164 Oket 2 Tillbyggnad av 
komplementbyggnad (garage med 
carport). Ny avgift (nedsatt avgift). 

HO 

MBN2022/0205 Torvan 9 Ändrad användning av 
enbostadshus (inglasning av 
befintlig altan). Ny avgift (nedsatt 
avgift). 

HO 

MBN2022/0354 Enbacka 19:171 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

ABR 

MBN2022/0360 Mora 8:80 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HJ 

MBN2022/0211 Mora 61:1 Tillbyggnad av enbostadshus 
(veranda). Ny avgift (nedsatt 
avgift). 

HO 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 38 (41) 

Mbn § 17 forts. 

MBN2022/0089 Övre Stubbersbo 
8:7 

Utvändig ändring av enbostadshus 
(byte av fönster). Ny avgift 
(omräknad reducerad avgift). 

HO 

MBN2022/0174 Uppbo 6:3 Utvändig ändring av 
kyrkobyggnad (byte 
takbeläggning). Ny avgift (nedsatt 
avgift). 

HO 

SBN2020/0906 Djupdalen 9:3 Installation av eldstad/rökkanal 
(nytt pannrum och ny panna). 
Startbesked i efterhand. 

HJ 

MBN2022/0096 Kråkmyra 4:7 Rivning av del av fritidshus och 
installation av eldstad/rökkanal, 
tillbyggnad av fritidshus samt 
strandskyddsdispens. Ny avgift 
(nedsatt avgift). 

HO 

MBN2022/0364 Gruvriset 1:9 Utvändig ändring av fritidshus 
(installation av luftvärmepump). 
Bygglov, startbesked. 

CR 

MBN2022/0155 Arkhyttan 17:2 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (carport, 
förråd) samt strandskyddsdispens. 
Avskrivning av ärendet. 

HJ 

MBN2022/0356 Kvarnsveden 6:3 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked, reducerad avgift. 

HJ 

MBN2022/0334 Grenen 5 Utvändig ändring av 
flerbostadshus (byte av fönster) 
(ansökan i efterhand). Bygglov, 
startbesked. 

HJ 

MBN2022/0371 Södersätra 5:12 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HJ 

MBN2022/0144 Tomtebo 5:3 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 
(kallgarage/maskinhall). Bygglov. 

HJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 39 (41) 

Mbn § 17 forts. 

MBN2022/0375 Skönvik 1:31 Nybyggnad av 
komplementbostadshus 
(Attefallshus) - ej bygglovpliktig 
åtgärd. Startbesked. 

HJ 

MBN2022/0374 Gösen 4 Installation av eldstad/rökkanal. 
Startbesked. 

HJ 

SBN2018/0377 Marken 8:2 Tillsyn – Ovårdad tomt. 
Rättidsprövning. 

HJ 

 

Byggärenden: separata startbesked i ärenden som tidigare fått lov beviljat 

MBN2021/0178 Mora 13:85 Nybyggnad av enbostadshus med 
garage/förråd samt installation av 
eldstad/rökkanal 

HJ 

 

Byggärenden: slutbesked 

SBN2018/0976 Mora 13:82 Nybyggnad av enbostadshus med 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal 

ABR 

MBN2022/0289 Våbäck 64:1 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0295 Arkhyttan 57:1 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0270 Gussormsbo 1:4 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

SBN2021/0415 Nya Bomsarvet 
1:3 

Tillbyggnad av enbostadshus (tak 
över befintlig altan) och utvändig 
ändring (takmaterial) 

HJ 

SBN2021/0314 Handsken 2 Rivning och nybyggnad av 
komplementbyggnad (växthus) 
samt marklov för nedtagning av ett 
träd 

HJ 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 40 (41) 

Mbn § 17 forts. 

MBN2022/0290 Orkestern 4 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

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

CR 

MBN2022/0069 Enbacka 1:27 Tidsbegränsat bygglov för 
anordnande av skolgård t.o.m. 
2032-06-15 

HJ 

MBN2022/0285 Naglarby 15:10 Installation av eldstad/rökkanal 
(vedpanna) 

CR 

SBN2018/0501 Ulven 5 Nybyggnad av enbostadshus och 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal. Interimistiskt 
slutbesked. 

HO 

MBN2022/0092 Nyhyttan 4:15 Nybyggnad av fritidshus CR 

MBN2021/0017 Bispbergshyttan 
28:9 

Nybyggnad av enbostadshus samt 
garage. Interimistiskt slutbesked. 

CR 

SBN2017/0657 Fordonet 1 Nybyggnad (kallager) och 
tillbyggnad (kontor) av 
industribyggnad samt tidsbegränsat 
bygglov t.o.m. 2020-10-31 för 
uppförande av grind 

ABR 

SBN2015/0541 Fordonet 1 (Övre 
Heden 11:42 och 
9:132) 

Anläggande av parkering för 
bussar och anläggande av jordvall 

ABR 

SBN2018/0501 Ulven 5 Nybyggnad av enbostadshus och 
garage samt installation av 
eldstad/rökkanal. Interimistiskt 
slutbesked. 

HO 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Miljö- och byggnämnden 2023-01-18 41 (41) 

Mbn § 17 forts. 

SBN2021/0394 Oasen 10 Tillbyggnad av enbostadshus 
(inglasad entré) 
(Attefallstillbyggnad) - ej 
bygglovpliktig åtgärd 

HJ 

MBN2022/0311 Yttre Heden 29:18 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0204 Juvelen 2 Nybyggnad av plank (insynsskydd) 
- bygglov i efterhand 

HJ 

SBN2021/0059 Nyberget 19:1 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0300 Ulven 6 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2022/0086 Bispbergshyttan 
14:2 

Installation av eldstad/rökkanal HJ 

MBN2021/0169 Nyodlingen 1 Rivning och nybyggnad av 
enbostadshus. Interimistiskt 
slutbesked. 

CR 

MBN2022/0307 Arvet 7 Installation av eldstad/rökkanal HJ 

SBN2020/0906 Djupdalen 9:3 Installation av eldstad/rökkanal 
(nytt pannrum och ny panna) 

HJ 
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