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§ 43 Dnr 2021/00028 EDP dnr 2021-329 

Information från kontoret till nämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Gunilla Skoog, miljö- och byggchef: 

Information om den tillsyn inom detaljplanerade områden, som genomförts 

under våren. 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-27  
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§ 44 Dnr 2021/00031 EDP dnr 2020-1123 

Meddelanden maj 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

1. Kommunstyrelsen § 60/2021 – Gemensamma riktlinjer för mat och 

måltider i Smedjebackens kommun. 

2. Kammarrätten i Sundsvall – Dom 2021-04-12 – Sanktionsavgift för 

oregistrerad livsmedelsverksamhet, xx (EDP dnr 2019-631). 

Kammarrätten ändrar underinstansernas avgöranden och sätter ned 

sanktionsavgiften till 5 000 kr. 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut att inte överpröva kommunalt beslut 

om strandskyddsdispens 

a) Attefallshus på fastigheten xx (EDP dnr 2021-205) 

b) Attefallshus på fastigheten xx (EDP dnr 2021-153) 

4. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2021-04-21 - Överklagande av 

kommunens beslut, den 17 juni 2020, om föreläggande med vite att 

vidta åtgärder, xx. (EDP dnr 2019-383) 

Länsstyrelsen avslår överklagandet, men förlänger sista datum när 

åtgärderna ska vara genomförda. 

5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2021-04-22 – Prövning av beslut om 

strandskyddsdispens för husbehovstäkt i Malingsbo-Klotens 

naturvårdsområde, xx. (EDP dnr 2021-60) 

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut, eftersom det är 

länsstyrelsen som är tillståndsansvarig för Malingsbo-Klotens 

naturreservat. 

6. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2021-04-28 – Dispens från 

biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för anläggande av en 

vattenpark, Smedjebacken 3:1 (EDP dnr 2021-10). 
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Länsstyrelsen beviljar dispens för igenläggning av ett dike, 

omgrävning av ett dike och flytt av ett dött träd. Åtgärderna får 

endast utföras i enlighet med anläggande av en vattenpark vid 

Bylandets reningsverk. 

7. Inkommande mail 2021-05-06 – Tvättmedel i våra sjöar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-12  
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§ 45 Dnr 2020/00031 EDP dnr 2020-306 

Ekonomisk uppföljning per april 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning för januari-april 

2021 och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beräknar hålla budget på helår. 

Bostadsanpassningen ligger just nu på en nivå som är hanterbar i budget, 

men är såklart alltid en osäkerhetsfaktor beroende på vilka ärenden som 

inkommer.  

Byggloven fortsätter att inkomma med högt flöde, miljö- och hälsoskydd och 

livsmedel har även ökade intäkter med nytillkomna verksamheter. 

Sammantaget gör dessa parametrar att intäkterna ökar, vilket är positivt för 

nämnden. 

Föräldraledigheter gör att personalkostnaderna är lite lägre än budgeterat för 

perioden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-03 

Bilaga till tjänsteskrivelse: ekonomisk redovisning per april  
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§ 46 Dnr 2021/00039 EDP dnr 2021-221 

Budget 2022 och plan 2023-2024 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetplanen för 2022 med dess 

underlag och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens 

myndighetsutövning och rådgivning enligt bland annat miljöbalken, plan- 

och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, kemikalielagstiftningen, 

strålskyddslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Nämnden arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, 

bygglovsprövning, byggnadstillsyn, samhällsplanering genom framtagande 

av detaljplaner, energi- och klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av 

geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter 

samt samordning av kommunens GIS-tjänster. 

Mer omfattande nationella krav ställs på nämndens ansvarsområde, 

lagstiftningen blir mer detaljerad samtidigt som resurserna inte ökar i den 

omfattning som skulle behövas för att klara av att uppfylla alla 

myndighetskrav. Nämndens myndighetsroll styrs av en omfattande och 

detaljerad lagstiftning. Detta medför även stora krav på att avdelningens 

kompetens hålls aktuell och utvecklas genom utbildning och tillgång till 

effektiva stödfunktioner i arbetet. Det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv 

arbetsgivare och att kompetensförsörjningen tryggas. Kompetens-

utvecklingen kommer inte räcka inom befintlig rambudget för miljö- och 

byggavdelningen. 

Ett av miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens 

myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken och EU:s 

vattendirektiv. EU:s vattendirektiv har även kompletterats med ett direktiv 

om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom 

finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, 

badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten och översvämning. All 

lagstiftning har samma syfte, att skydda och förvalta våra vattenmiljöer för 

våra kommande generationer. 
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Kommunen ansvarar även för att miljökvalitetsnormerna följs och ska även 

inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett 

åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 kap 3 § miljöbalken. Enligt 

vattenförvaltningsförordningen ska samtliga åtgärder ha vidtagits senast tre 

år efter fastställande av programmet. 

Kontinuerligt arbete med VA-utredningar och framtida VA-verksamhets-

områden är också ett stort arbete som sker i samverkan med det kommunala 

VA-bolaget. 

Miljö- och byggnadsnämnden har ingen resurs för att utföra detta arbete. 

Tillgänglig personal arbetar inom tillsynsverksamhet, vilket innebär att 

verksamheten ska vara självfinansierad genom tillsynsavgifter. 

Vattenplaneringen kan inte utföras via tillsynen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-30 

Förslag till budget 2022 

Bilaga till budget 2022: Äskanden 
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§ 47 Dnr 2021/00033 EDP dnr 2021-385 

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner svaret på grundläggande 

granskningen av kommunstyrelse och nämnder 2020 och skickar ärendet 

vidare till PwC med kopia till kommunstyrelsen. 

Svar på granskningen 

Arbetet med nya verksamhetsmål har pågått under 2020 och nya mätbara 

mål kommer att beslutas i samband med budgetarbetet under hösten 2021. 

Målen kommer även att revideras utifrån barnkonventionen och arbetet med 

agenda 2030.   

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 

grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med 

granskningen är att granska och pröva om styrelsens och nämndens 

verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Miljö- och 

byggnadsnämnden uppfyller samtliga punkter, utom en punkt där revisionen 

anger att det saknas mätbara mål under punkten 3 mål. Skriftligt svar ska 

lämnas senast 2021-07-09.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-19  
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§ 48 Dnr 2021/00034 EDP dnr 2021-432 

Gallring av digitaliserade handlingar inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar att gallring av äldre handlingar sker 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Gallringen avser endast de handlingar som digitaliserats och finns inlagrade i 

EDP Vision.  

Ärendebeskrivning 

Som ett led i digitaliseringen av nämndens handlingar har kontoret påbörjat 

ett arbete med att föra in vissa äldre handlingar i vårt datasystem EDP 

Vision. Först ut är äldre journalblad från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Handlingarna skannas in och läggs på det tillsynsobjekt det avser. Framför 

allt när det gäller enskilda avlopp finns mycket information som kontoret har 

nytta av att ha tillgängliga digitalt. 

När handlingarna sedan finns digitalt, kan originalhandlingarna gallras ut, 

och behöver därför inte längre ta upp plats i arkivet. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-26  
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§ 49 Dnr 2021/00035 EDP dnr 2019-388 

Utökad provtagning vid Vackerskogens deponi, 
Morgården 1:67 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Tekniska kontoret, 

Smedjebackens kommun, med orgnr 212000-2205 att utföra en utökad 

provtagning av Vackerskogens avfallsdeponi, på fastigheten Morgården 

1:67.  

Villkor 

1. För att komplettera redan utförda undersökningar ska provtagningen 

utföras på grundvatten, där grundvattenrör installerats och 

rapporterats i Slutrapport Vackerskogen. Provtagningen ska ske 

under vår (mars-maj) och tidig höst (aug-sept).  

2. Analyser av grundvattenprover ska som minst utföras med avseende 

på PAH-ämnen, tungmetaller, och analyseras av ackrediterat 

analysföretag. Vilka PAH:er och tungmetaller som ska analyseras 

bestäms tillsammans med tillsynsmyndigheten. 

3. Provtagning i grundvattenrör ska utgå från SGF´s handbok om 

grundvattenprovtagning, och utföras med lågflödesprovtagning. 

4. Rapportering ska ske högst 3 månader efter utförda undersökningar. 

Analysresultat som visar på förhöjda halter ska meddelas så snart 

som möjligt till miljö- och byggnadsnämnden. 

Uppgifterna ska vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast 2022-06-30. 

Lagstöd 

Miljöbalken 2 kap 2 och 7 §§ 

Miljöbalken 26 kap 22 § 

Motivering till beslut: 

Vackerskogens avfalldeponi har undersökts av Tekniska kontoret, där man 

funnit halter av PAH-M över KM och PAH-H i halter som överstiger MKM. 

På grund av tidpunkten för provtagningarna är det befogat med ytterligare 

provtagningar under andra delar av året för att få en bättre bild av 

urlakningen av dessa ämnen.  
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Förändringar i markmiljön kan också förändra urlakningen av metaller och 

andra ämnen, där kompletterande provtagning av metaller kan ge en bredare 

bild av förändringar i vad som lakar ut från deponin, även om dessa ämnen 

inte har detekterats i några större halter i tidigare undersökning.  

Enligt kunskapsregeln i miljöbalken (2 kap 3 §) är det verksamhetsutövarens 

ansvar att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors 

hälsa och miljön. Att verksamhetsutövaren är skyldig att inkomma med 

denna typ av uppgifter och genomföra kontroller som motverkar eller 

förebygger denna typ av olägenheter framgår också av miljöbalken  

(2 kap 7 §). 

Den som bedriver en verksamhet som kan befaras utgöra en olägenhet för 

människors hälsa eller miljön är skyldig att utföra de undersökningar av 

verksamheten som behövs för tillsynen (26 kap. 22 § miljöbalken). 

Med ytterligare underlag så kan deponin få den riskklass som motiveras av 

föroreningsnivån. Ytterligare undersökningar kan ge bättre svar på om 

åtgärder behöver utföras för att minska påverkan på recipienten Kolbäcksån 

och vattendrag nedströms.   

Ärendebeskrivning 

I enlighet med de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen, ska 

kommunen arbeta i frågor kring förorenade områden under det nationella 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Genom att använda MIFO-metodiken finns 

förutsättning att kartlägga förhållandena på fastigheten och uppnå enhetliga 

bedömningar, som kan motivera beslut om deponin. I den utförda 

utredningen för Vackerskogen som rapporterats 2021-01-20, kommer man 

fram till att det skulle kunna motiveras att klassificera om deponin till 

riskklass 3. Underlaget behöver dock kompletteras för att få en bättre bild av 

föroreningssituationen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-27  
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§ 50 Dnr 2021/00036 EDP dnr 2021-324 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för byggnad (ersättningsbyggnad) på 

fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för byggnad. 

2. Tomtplatsavgränsning är enligt bilaga. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6102 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap §§ 13–18 

Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap § 17 

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

Länsstyrelsen granskar alla beslut om strandskyddsdispens. De kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. (Miljöbalken 19 kap 3 b §) 

Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du ett 

skriftligt meddelande om det.  

Påbörja inga åtgärder innan utgången av länsstyrelsens prövotid: tre veckor, 

räknat från dagen de fick del av beslutet. Normalt skickas beslutet samma 

dag till dig och till länsstyrelsen. 
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Ärendebeskrivning 

Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för byggnad 

(ersättningsbyggnad). Sökande hänvisar till följande skäl: 

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering  

LIS-skäl: Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt 

bostadshus. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom 

sammanhållande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Tomtplatsavgränsning 
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§ 51 Dnr 2021/00038 EDP dnr 2021-342 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för gång- och cykelväg på 

fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för GC-väg. 

2. Tomtplatsavgränsning är enligt bilaga. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 8136 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap §§ 13–18 

Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap § 17 

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

Länsstyrelsen granskar alla beslut om strandskyddsdispens. De kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. (Miljöbalken 19 kap 3 b §) 

Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du ett 

skriftligt meddelande om det.  

Påbörja inga åtgärder innan utgången av länsstyrelsens prövotid: tre veckor, 

räknat från dagen de fick del av beslutet. Normalt skickas beslutet samma 

dag till dig och till länsstyrelsen. 
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Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för GC-

väg. Sökande hänvisar till följande dispensskäl: 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan ske utanför området. 

Åtgärden ingår i ett stort projekt med fjärrstyrning längs sträckan Fagersta-

Ludvika, med syfte till att vara säkerhetshöjande och skapa möjlighet till 

ökad punktlighet, kapacitet och flexibilitet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Tomtplatsavgränsning  
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§ 52 Dnr 2021/00037 EDP dnr 2021-293 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för sjöstuga. Dispens för utbyggnad 

brygga beviljas inte på fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för sjöstuga, men ej för brygga. 

2. Tomtplatsavgränsning är enligt bilaga. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6102 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap §§ 13–18 

Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap § 17 

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

Länsstyrelsen granskar alla beslut om strandskyddsdispens. De kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. (Miljöbalken 19 kap 3 b §) 

Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du ett 

skriftligt meddelande om det.  

Påbörja inga åtgärder innan utgången av länsstyrelsens prövotid: tre veckor, 

räknat från dagen de fick del av beslutet. Normalt skickas beslutet samma 

dag till dig och till länsstyrelsen. 
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Ärendebeskrivning 

Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för sjöstuga och 

brygga (utbyggnad). Sökande hänvisar till att: 

Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-04-09 

Dom 2019-12-04 från Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt 

Tomtplatsavgränsning  
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§ 53 Dnr 2021/00040 EDP dnr 2021-443 

Föreläggande om att utföra rättelse gällande brygga 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att xx med personnummer , på 

fastigheten xx ska: 

1. Ta bort den östra bryggan i enlighet med mark- och miljödomstolens 

beslut (mål nr: M 5364–19) 

2. Anmäla till miljö- och byggkontoret när åtgärden är utförd 

3. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas 

Miljö- och byggnadsnämnden får enligt 26 kap. 9 § MB, meddela de 

förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 

domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 

efterlevas.  

Om föreläggandet inte följs kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om 

vite enligt 26 kap § 14 miljöbalken.  

Lagstöd 

Detta beslut är fattat med stöd av: 

26 kap miljöbalken § 9 

26 kap miljöbalken § 14 

26 kap miljöbalken § 26   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun (nämnden) 

beslutade den 26 juni 2019 att ge strandskyddsdispens för bl.a. två bryggor 

på fastigheten xx i Smedjebackens kommun. Länsstyrelsen i Dalarnas län 

(länsstyrelsen) beslutade den 11 juli 2019 att med stöd av 19 kap. 3 b § tredje 

stycket miljöbalken upphäva nämndens beslut i den del som avsåg 

strandskyddsdispens för den östra bryggan. Xx har överklagat länsstyrelsens 

beslut till mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen beslutar att det allmänna intresset av att värna 

strandskyddet väger tyngre än xx intresse av tillgång till den aktuella 

bryggan. Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut i den delen har 

således varit riktigt. Överklagandet ska därför avslås. 
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Redogörelse lagstöd 

Enligt 26 kap § 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet får meddela de 

förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk 

samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 

balken skall efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 

enskilda fallet får inte tillgripas” 

Enligt 26 kap § 14 miljöbalken (1998:808) får beslut om förelägganden eller 

förbud förenas med vite. Vitet kan kopplas till hela eller vissa delar av ett 

föreläggande eller förbud. Vite är ett belopp som den som föreläggandet 

riktas mot kan tvingas betala om föreläggandet inte följs. 

Enligt 26 kap. 26 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet bestämma att dess 

beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-04-27 

Dom från Mark- och miljödomstolen 2019-12-04  
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§ 54 Dnr 2021/00032 EDP dnr 2021-27 

Delegationer maj 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten har på delegation av miljö- 

och byggnadsnämnden fattat följande beslut:   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2021-03-26—2021-04-28  

 

 


