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Mbn § 38/2019 Dnr. 2018-1013 

 

Meddelanden 2019-05-13 Dnr MBN-2018-1013 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Meddelanden 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-11 - Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för 

nyanläggning av väg vid Torrbo, Smedjebackens kommun. (Dnr 2019-228) 

Avser fastigheten xx. Vägen berör inte strandskyddat område, men ev framtida 

byggnationer kan komma i kontakt med strandskyddet, både från sjön och vattendraget 

norröver. Sökande uppmanas att kontakta kommunen för information och ev prövning. 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-10 – Ansökan om dispens från biotopskyddet 

enligt 7 kap 11 § miljöbalken för beskärning och kronsäkring av alléträd längs xx i 

Söderbärke, Smedjebackens kommun. (Dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen beviljar Trafikverkets ansökan om dispens. 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-15 – Byggnadsminnesförklaring av xx i Vad, 

Smedjebackens kommun och Söderbärke socken. (Dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring av xx, med motiveringen att 

bestämmelserna i detaljplanen för området uppfyller krav som kan ställas för gårdens 

bevarande. 

4. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-15 – Överklagande av bygglov (Dnr 2016-746) 

Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut § 120/2018 och avslår 

ansökan om bygglov. 

5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-18 – Statsbidrag till kalkning av sjöar och 

vattendrag inom Smedjebackens kommun år 2019. (Dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen beviljar statsbidrag med högst 170 414 kr. 

6. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-18 – Anmälan om vattenverksamhet avseende 

bottenåtgärder, Ålsjöbäcken, väg 634 Smedjebackens kommun. (Dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen beviljar Trafikverkets ansökan om bottenåtgärder vid vägtrumma. 
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Mbn § 38/2019 (forts)  

 

7. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-30 – Dispens från terrängkörningslagen inom 

beslutade undersökningstillstånd. (Dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen beviljar Boliden Mineral AB dispens för terrängkörning inom beslutade 

undersökningstillstånd för bl.a. området Persbo 1012 som är delvis beläget i 

Smedjebackens kommun. 

8. Kommunfullmäktige – Beslut 2019-04-29 § 19/2019 – Revidering av taxebilaga för 

prövning och tillstånd inom miljöbalkens område. (dnr 2019-196) 

Kommunfullmäktige har reviderat taxebilagan för inrättande av värmepump från 4 timmar 

till 1,5 timmar. Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2019. 

 

 
Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 39/2019 Dnr. 2018-783 

 

Budgetuppföljning per 30 april 2019 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning per den 30 april 2019 

och lägger den till handlingarna.  
 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för april 2019 visar ett överskott på 383 tkr med gjorda 

justeringar för pågående projekt och uppbokade BAB-ärenden. 

Intäkterna är högre i perioden och beror på ej periodiserade intäkter för miljötillsyn 

och livsmedelskontroll. Även kostnaderna för perioden är högre. Orsaken är högre och 

ej periodiserade IT-systemkostnader för Geosecma och EDP, högre kostnader för 

reparation av bil, ej genomförd periodisering av december månads kostnad för 

livsmedelsinspektör. Ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och arvode till nämnden 

är 55 tkr dyrare än mot budget. Kostnaderna uppvägs av lägre personalkostnader. 

Fortsatt översyn av intäkter kommer att göras även under år 2019. 

Bostadsanpassningen visar ett underskott på 898 tkr för perioden. Det är dock för 

tidigt på året för att dra några slutsatser rörande kostnaden för bostadsanpassningen för 

helår. Översyn av rutiner är aktuellt för bostadsanpassningen. 

Prognosen för helår är att budget 2019 hålls. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-10 

Budgetuppföljning per 30 april 2019 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningens 

Akten 
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Mbn § 40/2019 Dnr. 2019-199 

 

Tidplan budget 2020 och plan 2021-2022 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till preliminär budget för år 

2020, samt utgöra underlag i det fortsatta budgetarbetet. 
 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att 

beskriva hur nämndens verksamhet kommer att utvecklas och se ut år 2025 utifrån fyra 

trender, av de 13 trender som SKL tagit fram. De fyra trenderna är: 

• Stigande förväntningar på välfärden 

• Hårdare konkurrens om kompetens 

• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 

• Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har en budgetram enligt kommunstyrelsens beslut på 

8 580 tkr, inom vilken nämndens verksamhet ska finansieras. 

Nämnden äskar medel för utökad budgetram med 225 tkr för kompetensutveckling och 

100 tkr för fortsatt digitaliseringsprocess. 

Slutligen äskas 250 tkr för investering i ny GPS-utrustning för inmätning och 

utsättning av bland annat byggnader. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-06 

 
 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 41/2019 Dnr. 2019-220 

 

Svar på remiss: Regional energi- och klimatstrategi – På väg mot ett 
energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets svar på remissen som sitt eget 

och översänder det till Länsstyrelsen. 
 

Beskrivning av ärendet 

Smedjebackens kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter Länsstyrelsens 

remissversion av en ny regional energi och klimatstrategin. Strategin syftar till att 

sammanfattande beskriva vilka krafttag som behövs för att Dalarna ska vara 

energiintelligent och klimatsmart senast 2045, för att nå de nationella och internationella 

mål som också finns sammanfattade i remissversionen. Den redovisar gemensamma 

principer och prioriteringar som Dalarna behöver samarbeta kring under de kommande 

åren. 

Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen och är 

framtagen i samverkan med aktörer i nätverket ett Energiintelligent Dalarna. Strategin 

innehåller inga formulerade åtgärder. Åtgärderna för Dalarnas gemensamma energi- och 

klimatarbete återfinns i åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018-2022 samt i 

handlingsplanen för klimat- och miljöperspektivet i Dalarnas tillväxtarbete 2017-2020.  

Länsstyrelsen vill särskilt ha svar på följande frågor: 

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 

2045? 

2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation? 

3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner? 

 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-07 

Svar på remiss 2019-05-02 

 

Kopia till: 

Länsstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 42/2019 Dnr. 2019-434 

 

Information om handläggarstöd för tillsyn enligt Plan- och bygglagen 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 

Byggnadsinspektör Christer Eriksson informerar om handläggarstöd för tillsyn enligt 

Plan- och bygglagen.  

Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska 

rättas. Nämnden har möjlighet att döma ut byggsanktionsavgifter, förelägga om 

rättelse, förbud och verkställighetsmedel.  

Syftet är är vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsynsmyndigheter 

är byggnadsnämnd, regering, länsstyrelse, Boverket och Arbetsmiljöverket. 

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 

eller besluta om en påföljd. Exempel på tillsynsärenden är olovligt byggande och 

ovårdad tomt. 

 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 43/2019 Dnr. 2019-242 

 

Ansökan om strandskyddsdispens 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för anläggandet av en badbrygga på max 35 x 2 

meter på den allmän badplatsen på fastigheten XX.  

2. Dispens medges också för en badflotte på max 3 x 5 meter som ankras utanför 

den allmänna stranden inom fastigheten XX. Endast bryggans och flottens ytor 

får tas i anspråk för de avsedda ändamålen. (MB kap 7 § 18 b). 

3. En kostnad på 7 800 kronor kommer att debiteras för handläggning av ärendet. 

(Taxa fastställd av kommunfullmäktige 2018-11-26, § 83/2018) 

 
Beskrivning av ärendet 

XX Samfällighetsförening har ansökt om dispens från strandskyddet för att anlägga en 

badbrygga vid badplatsen som finns i nordöst på fastighet XX. Bryggan ska ersätta en 

gammal och sliten brygga som låg på samma plats tidigare. Den anges ha varit cirka 29 

meter lång och 2 meter bred. Den sökande vill nu anlägga en flytande badbrygga som 

ska bli 2 meter bred och ca 34 meter lång. Dessutom vill den sökande kunna ankra en 

badflotte, med yttermåtten 2,5 x 4,5 meter, utanför stranden.   

Området finns på en fastighet med en detaljplan från 1972. Området betecknas i planen 

som allmän parkmark, och omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-15 §§ miljöbalken 

(MB) i förhållande till sjön XX. I detaljplanen för fastigheten finns ett område sydväst 

om den tilltänkta bryggan, som uppges vara badplats. Men en inspektion visade att 

badplatsen i sydväst har utvecklats till något som kan liknas vid en gemensam 

båtupptagningsplats, med en båtbrygga ännu längre söderut efter strandlinjen.  

Området som ansökan avser utgörs av skött gräsmatta, och en anlagd sandstrand. I 

området finns även lekplats, omklädningsrum och förråd. Området bedöms inte inneha 

något naturligt djur- och växtliv, och bedöms vara tillgängligt för allmänheten.  

Sökanden hänvisar till att området är ianspråktaget på sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Den sökande motiverar åtgärderna med att 

bryggan ska ersätta en brygga som funnits på samma plats tidigare.  
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Mbn § 43/2019 (forts)  
 

Motivering till beslut 

Då området idag är allemansrättsligt tillgängligt kan inte dispens ges på grunden om 

ianspråktagen mark. Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att det är ett angeläget 

allmänt intresse att det ska finnas en badbrygga på den allmänna badplatsen på 

fastighet XX.  

 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-04-09 

Karta 

Kopia till: 

Sökande 

Länsstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 44/2019 Dnr. 2019-277 

 

Ansökan om strandskyddsdisopens 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för anläggandet av tomtplats på hela fastigheten och för uppförandet av ett 

enbostadshus som upptar en markyta på max 120 kvadratmeter på fastighet XX (7 

kap. 18b § MB)  

2. Tomtmarken och markytan för bostadshus finns markerat på karta i bilaga 

3. En kostnad på 7 800 kronor kommer att debiteras för handläggningen av ärendet 

enligt taxafastställd av kommunfullmäktige (2018-11-26, § 83/2018). 

Beskrivning av ärendet 

XX har ansökt från strandskyddsdispens för nyetablering av tomtplats inför en 

fastighetsreglering, samt för uppförande av ett bostadshus på XX. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse. Hela fastigheten 

omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-15 §§ miljöbalken (MB) i förhållande till sjön 

XX, som också omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB. Området ligger 

inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) enligt 

Översiktsplanen för Smedjebackens kommun som antogs i kommunfullmäktige den 17 

september 2018.  

Fastighetens sydöstra halva utgörs av etablerad tomtmark med byggnader för 

bostadsändamål. Den nordvästra delen av fastigheten, som ansökan avser, utgörs av ung 

produktionsskog med björk, gran och vanligt förekommande arter av ris och mossor. 

Fastigheten angränsar till en väg i nordöst som helt avgränsar området från sjön. 

Grannfastigheten nordväst om området består också av etablerad tomtmark med byggnader 

för bostadsändamål. Väster och söder om fastigheten finns produktionsskog.  

Den sökande anger att den nya tomtplatsen kommer att uppta en yta på cirka 2000 

kvadratmeter med en byggnad för bostadsändamål som ska uppta en markyta på ungefär 

100 kvadratmeter.   

Motivering till beslut 

Eftersom området är utpekat för LIS och i anslutning till befintliga bostadshus finns 

särskilt skäl för strandskyddsdispens (7 kap. MB 18d §). Miljö- och byggkontoret bedömer 

att hela fastigheten kan tas i anspråk utan att motverka strandskyddets syften, då området 

utgörs av vanligt förekommande arter som det finns rikligt av runt omkring området och i 

Smedjebackens kommun, samt då vägen som avgränsar fastigheten från sjön försäkrar 

allmänhetens tillgång till strandlinjen (7 kap. 18f § MB). 
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Mbn § 44/2019 (forts) 
 
 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-04-23 

Karta 

 

Kopia till: 

Sökande 

Länsstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 45/2019 Dnr. 2019-276 

 

Ansökan om strandskyddsdispens 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för anläggandet av tomtplats på 50 x 50 meter och för uppförandet av ett 

enbostadshus inom en markyta på max 20 x 20 meter på fastighet XX  

(7 kap. 18b § MB)  

2. Tomtmarken och markytan för bostadshus finns markerat på karta i bilaga 

3. En kostnad på 7 800 kronor kommer att debiteras för handläggningen av ärendet 

enligt taxafastställd av kommunfullmäktige (2018-11-26, § 83/2018). 

 

Beskrivning av ärendet 

XX har ansökt från strandskyddsdispens för nyetablering av tomtplats samt för uppförande 

av ett bostadshus på XX. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och inom 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-15 §§ 

miljöbalken (MB) i förhållande till XX, samt två vattendrag som möts i sydöst och rinner 

vidare ut i XX mellan XX och XX bostadsområden. Området ligger inom ett utpekat 

område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) enligt Översiktsplanen för 

Smedjebackens kommun som antogs i kommunfullmäktige den 17 september 2018. Den 

sökande anger att den nya tomtplatsen kommer att uppta en yta på 50 x 50 meter med en 

byggnad för bostadsändamål som ska rymmas innanför en markyta på 20 x 20 meter.   

Området som dispensansökan avser ligger på en höjd vars omgivning i huvudsak utgörs av 

avverkad tallskog. Kvar i området finns några tallar, en dunge med ung björk, samt några 

enstaka exemplar av rönn, asp, sälg och alm nere vid vägen i norr. På platsen växer även 

husmossa och vanligt förekommande kärlväxter.  

Cirka 170 meter norr om platsen finns en fastighet med byggnader för bostadsändamål, och 

50 meter österut ligger en industritomt. XX ligger cirka 75 meter nordväst om den 

tilltänkta tomten, på andra sidan av en väg. Cirka 40 meter söder om platsen rinner ett 

vattendrag.  

Motivering till beslut 

Eftersom området är utpekat för LIS och ligger i anslutning till befintligt bostadshus och 

industritomt finns särskilt skäl för strandskyddsdispens (7 kap. MB 18d §). Miljö- och 

byggkontoret bedömer att området på fastighet XX kan tas i anspråk utan att motverka 

strandskyddets syften, då området utgörs av vanligt förekommande arter som det finns 

rikligt av runt omkring området och i Smedjebackens kommun, samt då området ligger 

mer än 40 från de olika vattenförekomsterna så att allmänhetens tillgång till strandlinjen 

försäkras (7 kap. 18f § MB).  
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Mbn § 45/2019 (forts) 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-04-29 

Karta 

 

Kopia till: 

Sökande 

Länsstyrelsen 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 46/2019 Dnr. 2019-278 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnader 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbesked meddelas enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen. Den 

föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbeskedet 

gäller med redovisad omfattning och placering i enlighet med inkomna 

handlingar.  

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 5 580 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnader. Tomtplatsen är tänkt att bli ca 2000 m2. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas av strandskydd 

enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) i förhållande till sjön XX. 

Motivering till beslut 

Föreslagen åtgärd ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan är utpekat som 

utveckling av bostäder. XX är utpekad i kommunens LIS-plan (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt ingår i kommunalt vatten.  

Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och 

bygglagens 2 och 9–10 kap. plan- och bygglagen (PBL). 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Karta 

 
Upplysningar: 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.  

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Området omfattas av strandskydd och separat strandskyddsdispens för åtgärden 

behövs. 

 

Kopia till: 

Sökande 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 47/2019 Dnr. 2019-280 

 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Förhandsbesked meddelas enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen. Den 

föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbeskedet 

gäller med redovisad omfattning och placering i enlighet med inkomna 

handlingar.  

2. Fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 5 580 kronor (i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Tomtplatsen är tänkt att 

bli ca 2500 m2. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och inom 

sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 13-15 §§ 

miljöbalken (MB) i förhållande till XX, samt två vattendrag som möts i sydöst och rinner 

vidare ut i XX mellan XX och XX bostadsområden.  

Motivering till beslut 

Föreslagen åtgärd ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan är utpekat som 

utveckling av bostäder. XX är utpekad i kommunens LIS-plan (område för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge) och ligger i anslutning till antaget 

verksamhetsområde för vatten och avlopp  

Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och 

bygglagens 2 och 9–10 kap. plan- och bygglagen (PBL). 

 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Karta 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

Mbn § 47/2019 (forts) 
 
 
Upplysningar 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.  

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom 

två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Området omfattas av strandskydd och separat strandskyddsdispens för åtgärden behövs. 

 

Kopia till: 

Sökande 

Fastighetsägare 

Akten 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 48/2019 Dnr. 2019-271 

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage/carport/förråd 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Kontrollansvarig är XX som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 

10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

3. Avgiften för bygglovet är 19 577 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på 173 m2 samt ett 

garage/carport/förråd på 102 m2. Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom 

sammanhållen bebyggelse.  

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för dessa åtgärder har beviljats av miljö- och 

byggnadsnämnden 2017-04-18 Mbn § 31/2019. 

Motivering till beslut 

Åtgärden får anses förenlig med den nya översiktsplanen (ÖP2018) samt bestämmelser i 

den detaljplan som Länsstyrelsen beslöt att upphäva för denna del av detaljplanen. 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 

och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 

Ritningar 

Situationsplan 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 48/2019 (forts) 

 

Upplysningar 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL om 

den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag då beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas 

separat. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
 

Kopia till: 

Sökande 

Kontrollansvarig 

Akten 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 49/2019 Dnr. 2019-373 

 

Nybyggnad av ny återvinningscentral med tillhörande 
plattform/containerramp m.m. Åkaren 2 

Fastighetsägare/Sökande:  Wessman Barken Vatten och Återvinning AB 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Kontrollansvarig är XX som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 

10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

3. Avgiften för bygglovet är 121 133 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av återvinningscentral (ÅVC) med tillhörande 

plattform/containerramp, byggnader, planer/upplag samt väg. Fastigheten är belägen 

inom stadsplan för Holsmyran industriområde samt stadsplan för Västra Gunnars. 

Motivering till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 

och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 

Situationsplan 

Exempelbilder 
 

Kopia till: 

Sökande Wessman Barken Vatten och Återvinning AB 

Kontrollansvarig 

Akten 

 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 50/2019 Dnr. 2019-419 

 

Nybyggnad av förskola i Moga, Smedjebacken 3:1 
Fastighetsägare/sökande: Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Kontrollansvarig är XX som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 

10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

3. Avgiften för bygglovet är 122 853 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förskola med åtta avdelningar på totalt  

2 100 m2 samt 6 stycken förråd mm. Fastigheten är belägen inom detaljplan  

Motivering till beslut 

Byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 

och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteutlåtande 2019-05-02 

Illustrationsplan 

Fasadritning 

Planritning 
 
Upplysningar 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL om 

den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag då beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas 

separat. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

Kopia till: 

Sökande Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 

Kontrollansvarig 

Akten 

 

 

 

 



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 51/2019 Dnr. 2019-423 

 

Nybyggnad av parkering vid förskolan i Moga, Elektrikern 3   
Sökande: Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Kontrollansvarig är XX som är certifierad kontrollansvarig med behörighet N enligt 

10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

3. Avgiften för bygglovet är 6 185 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av parkering för personal till förskolan. Fastigheten 

är belägen inom detaljplan för vård- och omsorgsboende i Moga, Elektrikern 4 m.fl. 

Motivering till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 

bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02 

Illustration 
 
Upplysningar 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL om 

den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

 
Kopia till: 

Sökande Smedjebackens kommun, Tekniska kontoret 

Fastighetsägare Bärkehus AB 

Kontrollansvarig 

Akten 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-05-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 52/2019 Dnr. 2019-6 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2019-04-08—2019-05-06 

 

 


