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Mbn § 53/2019 Dnr. 2018-1013 

 

Meddelanden 2019-06-12 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Meddelanden 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-06 – Ansökan om dispens från biotopskyddet 

enligt 7 kap 11 § miljöbalken för schaktning invid allé (dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen beviljar Vattenfall Services Nordic AB att få dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna.  

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-06 – Beslut i samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel 

mellan Finnbo och Kolares (dnr 2019-228) 

Smedjebacken Energi AB har fått tillstånd för nyanläggning av markkabel mellan 

Finnbo och Kolares. 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-08 – Samråd enligt miljöbalken för byte av 

befintlig markkabel i Nyfors. (dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen vidtar inga åtgärder med anledning av anmälan. 

4. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-13 – Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

för anläggande av markkabel på fastigheten Björsjö skog 1:2 (dnr 2019-228) 

Vattenfall Services Nordic AB har anmält att de vill anlägga en markkabel som är 270 

m lång. Även en transformatorstation kommer att byggas. För att minimera risken för 

skada på natur- och kulturmiljön har Länsstyrelsen Dalarna angivit att rasering av 

luftkabel ska ske under vinterhalvåret. 

5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-14 – Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

för nyanläggning av markkabel på fastigheten XX i Hällsjön (dnr 2019-228) 

Sweco Energy AB ska lägga ny kabel på fastigheten XX på en sträcka av 2 500 meter. 

För att minimera skada på natur- och kulturmiljön ska kabel förläggas schaktfritt med 

en bro över ett vattendrag.  

6. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-04-24 – slut om dammsäkerhetsklass för Hillen, 

Västra Lernbo 1:75 (dnr 2019-228) 

Länsstyrelsen har placerat huvuddamm och intagskanal i klass U. Västerbergslagens 

Kraft AB har genom sin beskrivning i konsekvensutredningen visat att ett dammhaveri 

vid den här dammen kan leda till lokal, men liten betydelse från samhällelig synpunkt. 

 



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

Mbn § 53/2019 (forts) Dnr. 2018-1013 

 

7. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-23 – Föreläggande enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken för underhållsröjning i kraftledningsgata (dnr 2019-228) 

KMH Forest Consulting AB har fått beslut om försiktighetsåtgärder till skydd för 

naturmiljön i samband med underhållsröjning på fastigheten XX m.fl. fastigheter. 

8. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-06-03 – Prövning av beslut om 

strandskyddsdispens för bryggor och komplementbyggnader på fastigheten XX (dnr 

2019-155) 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2019-05-28 dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för befintliga bryggor, lekstuga och trädäck samt 

tillbyggnad av befintligt trädäck på fastigheten XX. Länsstyrelsen har beslutat om 

prövning av ärendet. 

9. Samhällsbyggnadsutskottet § 49/2019 – Utökning av VA-verksamhetsområde (dnr 

2017-162) 

Samhällsbyggnadsutskottet återremitterar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för 

att utreda eventuella avgifter. 

10. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-05-29 – Överklagande av beslut om bygglov i 

efterhand för ombyggnation av garagetak, på fastigheten XX (dnr 2018-82) 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2018-11-13 bygglov i efterhand för höjning 

av garagetak. Åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Bygglovet överklagades 

till länsstyrelsen som avslår överklagandet med motiveringen att den sökta 

byggnationen är förenlig med gällande detaljplan och utrymmet för att begränsa den 

byggrätt som följer av en detaljplan är mycket litet. 

 
Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 54/2019 Dnr. 2018-783 

 

Budgetuppföljning per 31 maj 2019 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning per den 31 maj 

2019 och lägger den till handlingarna.  
 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för maj 2019 visar ett överskott på 1449 tkr.   

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 decembermånads kostnad för livsmedelsinspektör. 

Även ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och arvode till nämnden är 92 tkr dyrare än 

mot budget. De högre kostnaderna uppvägs av lägre personalkostnader. 

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

Den ordinarie bostadsanpassningen visar ett överskott på 145 tkr för perioden vilket kan 

beror på periodiseringar, dvs ärenden är beslutade men ännu ej uppkomna, det är dock för 

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

helår. Översyn av rutiner är aktuellt för bostadsanpassningen. Av de uppbokade medel för 

de stora bostadsanpassningsärenden som togs som kostnad 2018 kvarstår ca 682 tkr som 

ännu ej fakturerats.  

Prognosen för helår är att budget 2019 hålls. 

 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-06-11 

Budgetuppföljning per 31 maj 2019 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningens 

Akten 
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Mbn § 55/2019 Dnr. 2019-508 

 

Kontrollplanering och behovsutredning för livsmedelskontrollen 2019-2022 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar kontrollplaneringen och behovsutredningen för 

livsmedelskontrollen 2019 – 2022. Kontrollplanen och behovsutredningen följs upp 

årligen. 
 

Beskrivning av ärendet 

Av EG förordning nr 882/2004, om offentlig kontroll för att säkerställa att kontrollen av 

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och 

djurskydd, och LIVSFS 2005:21, framgår vilka skyldigheter myndigheterna har när det 

gäller kontroll av livsmedelsverksamheter. Kontrollmyndigheten ska årligen fastställa en 

plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska avse en period om minst tre år och 

omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar för. Den ska bland annat innefatta 

prioriteringar inom kontrollen, personella, ekonomiska och andra resurser, och hur 

inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan har 

beaktats. 

Kontrollverksamheten ska följas upp och utvärderas regelbundet. 

Länsstyrelsen Dalarna genomförde en revision av livsmedelskontrollen i Smedjebacken 31 

oktober 2018. En av avvikelserna som länsstyrelsen noterade var att den då befintliga 

kontrollplanen saknade vissa föreskriva uppgifter samt att kontrollplanen och 

behovsutredningen inte fastställts under 2018. 

Nämnden ska besluta om kontrollplanering och behovsutredning för livsmedelskontrollen 

inom livsmedelslagstiftningens område samt tillhörande lagar och förordningar. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-22  

Kontrollplanering och behovsutredning för livsmedelskontrollen 2019 - 2022 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 56/2019 Dnr. 2018-911 

 

Beslut om samråd för detaljplan för Danskbo 2:2 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplan för del av Danskbo 2:2 för 

samråd. 
 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-08-21 att uppdra åt miljö- och byggkontoret 

att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Danskbo 2:2. Syftet är att möjliggöra 

byggnation av bostäder i ett attraktivt och strandnära läge för permanent- och 

fritidshusbebyggelse. Området är utpekat som LIS-område (landsbygdsutveckling i 

strandnära läge) i kommunens översiktsplan varför planen genomför med 

standardförfarande. Från miljö- och byggkontoret föreligger nu ett förslag till 

samrådshandling i ärendet. 

 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-27 

 

Kopia till: 

Sökande 

Akten 
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Mbn § 57/2019 Dnr. 2019-509 

 

Information om Vads sågverksområde 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.  

2. Miljö- och byggkontoret får i uppdrag att ta in anbud på ansvarsutredning för 

Vads sågverksområde. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret har hösten 2018 fått i uppdrag att revidera detaljplanen för Vad 

6:11, en del av Vads gamla sågområde, för att möjliggöra bostadsbyggande och 

avstyckande av två fastigheter. Området har tidigare använts för sågverksindustri och i viss 

utsträckning för impregnering av sågade produkter. Enligt tidigare utredningar är området 

klassat som förorenad mark. 

Miljöinspektör Gunilla Skoog och fysisk planerare Barbro Halvarsson kommer att 

informera miljö- och byggnadsnämnden om det pågående arbetet med att revidera 

detaljplanen. Som ett led i revideringen har miljö- och byggkontoret haft tidigt samråd med 

Länsstyrelsen. Enligt Länsstyrelsen måste hela området för Vads gamla sågområde 

saneras, ett helhetsgrepp behöver tas. En ansvarsutredning behöver upprättas. Kontakt med 

Mora miljökontoret har tagits. Där har sanering av sågverksområde med samma 

problematik pågått i 10 år. Statliga bidrag för saneringen kan sökas. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

 
Kopia till: 

Enhetschef miljö- och bygg 

Akten 
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Mbn § 58/2019 Dnr. 2017-42 

 

Förlängning av nämndens tidigare beslut om provtagning, 
Räddningstjänstens övningsplats 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

• Miljö- och byggnadsnämnden beviljar den förlängda tiden som räddningstjänsten 

ansökt om eftersom en konsult behöver upphandlas. Räddningstjänsten ska 

inkomma med redovisning av provtagningsplan 2020-03-13. 

 
Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten har ansökt om förlängd tidsfrist med 6 månader (tom 2020-03-13) för 

redovisning av provtagningsplan enligt punkt 1 i beslutet från miljö- och 

byggnadsnämndens beslut (MBN §17/2019), se nedan.  
 

Anledningen är för att kunna utreda kostnaden (upphandling) och begära extra pengar till 

budgeten 2020.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun har förelagt räddningstjänsten 

enligt följande punkter. 

 

1. Räddningstjänsten ska upprätta en kompletterande provtagningsplan för 

undersökning för att fastställa spridningen av PFAS, PFOS, PFOA och FTS på 

fastighet Västansjö 2:7. Av provtagningsplanen ska framgå hur bolaget avser att 

undersöka: 

1.1. vertikal och horisontell utbredning på fastighet Västansjö 2:7 av 

föroreningar i mark och grundvatten. 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten 

och lakvatten. 

 

2. Räddningstjänsten ska inkomma med en åtgärdsutredning och en riskvärdering där 

förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas. Åtgärdsutredningen med förslag till 

slutligt åtgärdsalternativ ska inkomma till miljö- och byggkontoret senast 6 

månader efter genomförd provtagning. 

 

3. Provtagningar i samband med utredning ska tas av utförare som minst gått SGFs 

utbildning för certifierad provtagning med inriktning på mark och grundvatten. 

Räddningstjänst ska genomföra och bekosta kompletterande undersökningar i 

enlighet med framtagen provtagningsplan enligt punkten 1. Antalet prover ska 

anpassas så att tillräcklig information för en bedömning av de förorenade områdets 

utbredning i vertikal och horisontell riktning går att avgöra. Medier som ska 

omfattas är mark och grundvatten. 
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Mbn § 58/2019 (forts) Dnr. 2017-42 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

MBN § 17/2019 

 
Kopia till: 

Räddningstjänsten 

Akten 
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Mbn § 59/2019 Dnr. 2019-523 

 

Information om bestämmelser för strandskydd 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Strandskyddet regleras i Miljöbalkens 7 kapitel som handlar om områdesskydd. 

Strandskyddet utgör ett förbud mot att uppföra byggnader, ändra byggnaders användning, 

eller vidta åtgärder som försämrar förutsättningar för djur- och växtliv eller som avhåller 

allmänheten från ett område de tidigare haft tillträde till. Förbudet gäller 100 meter upp 

på land, likaså 100 meter ut i vattnet mätt från strandlinjen, vid kust, sjö och vattendrag. 

Uppskattningsvis är 40 procent av Sveriges yta skyddat enligt strandskyddslagstiftningen. 

För att få uppföra byggnader, eller anläggningar som motverkar strandskyddets syften, 

krävs dispens som kan utfärdas av kommun eller länsstyrelse. Dispens från strandskyddet 

kan endast beviljas åtgärder som kan motiveras utifrån ett av de särskilda skäl som finns 

tydligt angivna i Miljöbalken. Dessa skäl är för strandskyddsområden som: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 

inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Dispens kan också ges på grunden att en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd 

bidrar till utvecklingen av landsbygden. I dessa fall ska kommunens översiktsplan ge 

vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som bidrar till 

en utveckling av landsbygden.  

Strandskyddsreglerna är speciella i sin precisa karaktär, och kontroversiella då de 

begränsar exploatering av stora och attraktiva delar av landskapet. Då miljö- och 

byggnadsnämnden har kommunens delegation att bedöma i fall om strandskyddsdispens 

och strandskyddstillsyn kan det vara bra att bli uppdaterad om lagens utformning.  

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-27 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 60/2019 Dnr. 2019-393 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för en transformatorstation, Matsbo 5:1 
Sökande: Västerbergslagens Elnät AB 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för uppförandet av en byggnad som tar upp en en markyta på max 2,2 x 2,5 meter 

på fastighet Matsbo 5:1 som ska tjäna som transformatorstation (7 kap. 18b § MB)  

2. Markytan som får tas i anspråk finns angiven 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 

Västerbergslagens Elnät AB ansöker om dispens från strandskyddet för uppförande av 

en byggnad med en yta på 2,4 x 2,3 meter. Byggnaden ska tjäna som 

transformatorstation för att förse en fastighet söder om platsen med el.   

Matsbo 5:1 är en stor skogsfastighet som tillhör Bergvik skog Väst AB med vilka den 

sökande har tecknat avtal. Den avsedda platsen ligger utanför detaljplanelagt område 

och inom sammanhållen bebyggelse. Området omfattas av strandskydd enligt 7 kap. 

13-15 §§ miljöbalken (MB) i förhållande till sjön Bersen som finns 45 meter öster om 

platsen.  

Området utgörs av avverkad blandskog i direkt anslutning till en asfalterad 

parkeringsplats i syd, en större väg i väst och Åsmansbos allmänna badplats i öst.  

Den sökande har motiverat placeringen av byggnaden med att transformatstationen behövs 

för att förse en fastighet söder om platsen med el. Platsen uppges som lämplig då den 

ligger i direkt anslutning till väg och parkering. 

Motivering till beslut 

Det är förbjudet att uppföra byggnader inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 

Då transformatorstationen för sin funktion behöver finnas på avsedd plats finns skäl 

för dispens från förbudet enligt strandskyddsbestämmelserna (7 kap. 18c § MB). 
 
Upplysningar: 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från dagen för beslut om dispens. Sökanden upplyses om 

att länsstyrelsen, enligt 19 kap 3b § MB, kan upphäva dispensbeslutet om 

länsstyrelsen efter prövning bedömer att det inte finns förutsättningar för dispens. 

Inga åtgärder med anledning av beslutet bör därför vidtas innan utgången av 

länsstyrelsens prövotid; tre veckor, räknat från dagen de fick del av beslutet. 

Dessutom krävs bygglov för uppförande av byggnad, vilket inte är en del av detta 

beslut. 
 



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

Mbn § 60/2019 (forts) Dnr. 2019-393 
 
 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-21 

Karta 

 

Kopia till: 

Västerbergslagens Elnät AB 

Länsstyrelsen 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 61/2019 Dnr. 2019-479 

 

Ansökan om strandskyddsdispens för att anlägga en sommarstuga och 
båthus på obebyggt område 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna 

för att uppföra en byggnad för bostadsändamål som upptar en markyta på max 10,5 

x 4,5 meter på fastigheten XX (7 kap. 18b § MB). 

2. Området för tomtplats samt placeringen av byggnaden finns angiven i bilaga 

3. En kostnad på 5 850 kronor kommer att debiteras för handläggningen av ärendet 

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

 

Beskrivning av ärendet 

XX, ansöker om dispens från strandskyddet för uppförandet av en sommarstuga som 

skulle ta upp en markyta på 9,9 x 2,2 meter på fastigheten XX. Den sökande har 

skickat in strandskyddsansökan i samband med ansökan om tomträtt hos Lantmäteriet.   

By och Bengtsgård 9:18 är en större fastighet på Kuludden. Området som ansökan 

avser ligger vid stranden mitt i mellan permanentbostaden på XX och fritidsboendet på 

XX och är strax under 1000 kvadratmeter. Den avsedda platsen ligger utanför 

detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse. Området omfattas av 

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

Barken.   

Området utgörs av blandskog och våtmark i direkt anslutning till sjön. Platsen innehar 

inga sällsynta arter. På området finns en stenpir med trädäck som den sökande uppgett 

har använts flitigt av hennes far sedan länge.  

Den sökande har motiverat anläggande av tomt för sommarstuga och båthus med 

motiveringen att området är i anspråkstagen på sätt som gör att området saknar 

betydelse för strandskyddets syften.  

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 61/2019 (forts) Dnr. 2019-479 
 

Motivering till beslut 

Området ligger inklämt mellan fastigheter som nyttjas för bostadsändamål. 

Bedömningen är att dessas hemfridszoner redan idag avhåller allmänheten från det 

område som dispensen avser, och att det på så sätt redan har tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Intresseavvägning mellan 

enskilda och allmänna intressen har gjorts. Inskränkning på den enskildes rätt att 

använda mark får inte gå längre än vad som krävs för att strandskyddet ska tillgodoses. 

Det föreslagna bostadshuset medför inte att allmänhetens intresse inskränks ytterligare 

då marken upplevs som ianspråktagen och idag inte nyttjas av allmänheten. 

Allmänhetens tillgång till friluftsliv påverkas därmed inte. Platsen för byggnaden har 

valts då den med hänsyn till ändamålet är den plats som påverkar människors hälsa 

och miljö minst. Det djur- och växtliv som finns på området motsvarar de biotoper, 

och innehar arter, som det finns gott om på andra platser runt om i Smedjebackens 

kommun. Sammantaget talar omständigheterna för att särskilda skäl föreligger och 

dispens kan medges. 

 
Upplysningar: 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från dagen för beslut om dispens. Sökanden upplyses om att 

länsstyrelsen, enligt 19 kap 3b § MB, kan upphäva dispensbeslutet om länsstyrelsen efter 

prövning bedömer att det inte finns förutsättningar för dispens. Inga åtgärder med 

anledning av beslutet bör därför vidtas innan utgången av länsstyrelsens prövotid; tre 

veckor, räknat från dagen de fick del av beslutet. Dessutom krävs bygglov för uppförande 

av byggnad, vilket inte är en del av detta beslut. 
 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-24 

Karta 

 
Kopia till: 

Sökande 

Länsstyrelsen 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 62/2019 Dnr. 2018-668 

 

Upphävande av beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att miljö- och byggnadsnämndens beslut  

2018-10-16 Mbn § 112/2018 upphävs eftersom avloppet inte används och 

fastighetsägaren inte går att nå. Skulle nya uppgifter framkomma i ärendet kan 

ärendet komma att öppnas igen och nytt beslut tas då i nämnden med de nya 

uppgifterna.   

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret beslutade den 22 augusti 2017 att förbjuda XX från att släppa ut 

spillvatten från WC och BDT på fastigheten XX, beslut  

Mbn § 112/2018. Miljö- och byggkontoret har på flera olika sätt försökt att nå 

fastighetsägaren, men utan framgång. Fastigheten är också anmält som ovårdad fastighet 

enligt plan- och bygglagen, men även där har kontakt med fastighetsägaren misslyckats. 

Det bor enligt uppgifter inte någon på fastigheten och därmed används heller inte avloppet.  

 

Motivering till beslut 

Eftersom det inte bor någon på fastigheten används heller inte avloppet.  

 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-21 

MBN § 112/2018 med tjänsteskrivelse 2018-10-01 

 
 
Kopia till: 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 63/2019 Dnr. 2019-329 

 

Yttrande över kompletterande uppgifter om schaktning under 
grundvattennivån vid Snöå vattentäkt 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets yttrande som sitt eget och 

översänder det till Länsstyrelsen Dalarna som sitt svar. 
 

Beskrivning av ärendet 

Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ’’(WBAB) har fått i uppdrag att bygga en 

överföringsledning för spillvatten från nuvarande reningsverk i Björsjö till Snöån, där 

ledningen ansluter till befintligt spillvattennät. För systemets funktion behöver en 

pumpstation anläggas inom yttre skyddsområde för Snöåns vattentäkt. 

Länsstyrelsen Dalarna remitterade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden i 

Smedjebacken och nämnden antog 2019-04-17 kontorets yttrande som sitt eget, och 

översände det till länsstyrelsen som nämndens svar. Nu har WBAB lämnat in 

kompletterande uppgifter till länsstyrelsen om bl.a. pumpstationens placering, varför 

nämnden har att svara på remissen senast den 24 juni 2019. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Remiss från Länsstyrelsen Dalarna 2019-06-03 
 

Kopia till: 

Länsstyrelsen Dalarna 

Akten 
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  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 64/2019 Dnr. 2019-500 

 

Ansökan om provisoriskt tillstånd för Bylandets reningsverk, Förrådet 2 

Fastighetsägare/Sökande:  Barken Vatten och Återvinning AB 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets yttrande som sitt 

eget och översänder det till Barken Vatten och Återvinning AB. 

Beskrivning av ärendet 

Barken Vatten och Återvinning ansöker om provisoriskt tillstånd för Bylandets reningsverk 

eftersom reningsverket är i ombyggnadsfas, rötkammaren kommer att startas upp under 

2019 och kommer då påverka processerna. Enligt uppgifter från WBAB förväntas det 

komma rejektvatten som kan störa vattenfasen och det kan även vara svårnedbrytbart. 

Ombyggnationen i verket sker för att komma tillrätta med de driftproblem som varit under 

en längre tid och för att få en stabilare proces i reningsverket. 

WBAB lämnar förslag på provisoriska villkor under intrimningfas, renovering samt 

uppstartsfas: 

• Riktvärden på årsbas för Ptot 0,5 mg/l 

• Följa de riktlinjer som finns i NFS 2016:6 gällande BOD7 (Naturvårdsverkets 

föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse)  

Dessa provisoriska tillstånd vill WBAB ska gälla fram till 1 juli 2021. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att villkor 8 i reningsverkets tillstånd inte ger utrymme för 

att medge provisoriska villkor för den åtgärd som Barken Vatten och Återvinning beskrivit 

i sin ansökan. Miljö- och byggkontoret föreslår ett provisoriskt tillstånd t.o.m. 2019-12-31. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-05-21 

Kontorets yttrande 2019-05-21 
Begäran om provisoriskt tillstånd, Bylandets reningsverk, daterat 2019-05-17 

 

Kopia till: 

Barken Vatten och Återvinning AB 

Akten 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 65/2019 Dnr. 2019-511 

 

Nybyggnad av enbostadshus och garage 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 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 26 273 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 141 kvm samt ett garage på 

98 kvm. Tomtplatsen är tänkt att bli ca 2 800 m2 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse och 

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

Hillen.  

Motivering till beslut 

Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL  

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska vara miljö- och byggkontoret 

tillhanda senast 2019-06-11.  

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.  

Området omfattas av strandskydd och separat strandskyddsdispens för åtgärden behövs. 

 

 
 



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Mbn § 65/2019 (forts) Dnr. 2019-511 
 
 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteutlåtande 2019-05-27 

Situationsplan 

Ritningar 
 
 
Kopia till: 

Sökande 

Fastighetsägare  

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-06-12 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 66/2019 Dnr. 2019-547 

 

Nybyggnad av flerbostadshus  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 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 53 940 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus med 5 lägenheter samt XX. 

Fastigheten är belägen inom detaljplan. 

Motivering till beslut 

Åtgärden får anses förenlig med detaljplanen uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 

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

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. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-10 

Ritningar 
 
Kopia till: 

Sökande  

Kontrollansvarig  

Akten 
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Mbn § 67/2019 Dnr. 2019-524 

 

Nybyggnad av fritidshus/gäststuga   
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör Christer Eriksson att 

bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus/gäststuga, under förutsättningar att 

inga negativa synpunkter inkommer från remissinstanser eller sakägare under 

yttrandetiden. 
 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med 50 kvm. 

Motivering till beslut 

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

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

Yttranden  

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska vara miljö- och byggkontoret 

tillhanda senast 2019-06-19.  

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-05 

Situationsplan 

Ritningar 
 
Kopia till: 

Sökande 

Akten 
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Mbn § 68/2019 Dnr. 2019-526 

 

Ansökan om förhandsbesked, tilltänkt avstyckning för nybyggnation av 
enbostadshus, samt återställning av ekonomibyggnad/lada 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör Christer Eriksson att 

bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus, återställning av 

ekonomibyggnad/lada på tilltänkt avstyckning, under förutsättningar att inga 

negativa synpunkter inkommer från remissinstanser eller sakägare under 

yttrandetiden. 
 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Avstyckningen är tänkt att bli ca 39 100 kvm samt tilltänkt tomtplats ca 3 000 kvm. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Det 

aktuella området är av Länsstyrelsen utpekat som ett övrigt intresse för friluftsliv. Området 

ska användas till bostadshus i kombination med djurhållning på naturbete och odling av hö 

på befintliga åkrar för eget bruk. Området har historiskt använts för djurhållning och 

jordbruk. Vatten och avlopp kan ske genom enskild anläggning eller till det kommunala 

VA-nätet. Väganslutning kan ske mot en befintlig samfälld enskild väg. 

Motivering till beslut 

Ianspråktagande av fastigheten för bostad bedöms inte på något väsentligt sätt påverka 

angränsande skogsbruks- eller jordbruksintressen.  

Området omfattas inte av några natur- eller kulturhistoriska värden. Inga kända 

fornlämningar finns på fastigheten. 

Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- 

och bygglagen (2010:900) PBL. 

Yttranden  

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska vara miljö- och byggkontoret 

tillhanda senast 2019-06-19.  

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-05 

Situationsplan 
 
Kopia till: 

Sökande  

Fastighetsägare  

Akten 
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Mbn § 69/2019 Dnr. 2019-6 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2019-05-07—2019-06-03 

 

 


