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Datum
2022-03-02

Referens
MBN009 2022/00021
EDP 2021-1093

Meddelanden mars 2022

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. KS § 20/2022 – VA-strategi med utbyggnadsplan

(EDP dnr 2021-663)
2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-02-10 – Strandskyddsdispens

på fastigheten Vibberbo 3:10 (EDP dnr 2021-436).
Länsstyrelsen beviljar dispens för fritidshus, men ändrar tomtplatsens
omfattning. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om dispens för
flytbrygga.

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-02-18 – Överklagande av miljö-
och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Vibberbo 3:10 (EDP dnr 2021-439).
Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet.

4. KF § 8/2022 – VA-strategi med utbyggnadsplan
(EDP dnr 2021-663).
Kommunfullmäktige fastställer VA-strategin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-02

Lena Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till
Digitala akten
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Sammanträdesdatum

2022-02-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr 2021/00497

VA-strategi med utbyggnadsplan

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Ärendebeskrivning

Smedjebackens kommun har under en tid arbetat med att granska vatten- och
avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) genom
en VA-utredning med utbyggnadsplan.

Kommunen är skyldig att se till att en allmän VA-anläggning anordnas om
en sådan behövs för att säkerställa vattentjänster i ett ”större sammanhang”
med hänsyn till människors hälsa och miljö. Detta följer av 6 § i lagen om
allmänna vattentjänster (LAV). ”Större sammanhang” innebär, enligt praxis,
en bebyggelse som omfattar minst 20 bostäder.

Syftet med utredningen är att identifiera, bedöma och rangordna
bostadsområden som idag saknar kommunala VA-tjänster utifrån detta
behov. Allmänna VA-tjänster ordnas genom att bostadsområdet först
inkluderas i ett VA-verksamhetsområde och sedan ansluts till en allmän
VA-anläggning (kommunalt vatten- och avloppsverk).

Samråd har skett med länsstyrelsen och vissa kompletteringar är gjorda
utifrån de synpunkter som inkommit, resterande synpunkter kommer att
beaktas vid nästkommande revidering av strategin.

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-11-10 § 116 att godkänna
förslaget till VA-strategi med utbyggnadsplan och lämnar ärendet vidare
till kommunfullmäktige för beslut

_____

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 § 116

VA-utredning med utbyggnadsplan

Samhällsbyggnadsutskottet 2022-01-25 § 13

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-10 Dnr: MBN-2021-663
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Björn Dalman
bjorn.dalman@seab.smedjebacken.se

Delgivningskvitto

Beslut i prövning av beslut om strandskyddsdispens för 
fritidshus och flytbrygga på fastigheten Vibberbo 3:10, 
Smedjebackens kommun
Smedjebackens kommuns dnr: 2021/00048, EDP dnr 2021-436

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att upphäva Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut den 9 juni 2021, dnr 2021/00048, om strandskyddsdispens för 
en flytbrygga på fastigheten Vibberbo 3:10, Smedjebackens kommun. 

Länsstyrelsen beslutar att ändra Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
den 9 juni 2021, dnr 2021/00048, om strandskyddsdispens för ett 
fritidshus enligt följande:

 Som tomtplats får tas i anspråk det område som på 
nedanstående karta är markerad med svartstreckad linje. 

Strandskyddsdispens medges alltså för att uppföra det planerade 
fritidshuset, men inte för att uppföra flytbryggan.

Beslut

Datum
2022-02-10

 

Ärendebeteckning 
526-12656-2021

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-11 Dnr: MBN-2021-436
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Dalarnas län 2022-02-10 526-12656-2021

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har den 9 juni 2021 beviljat 
strandskyddsdispens för ett enplans fritidshus med sovloft på ca 40 m2 
och en liten flytbrygga. Avståndet mellan huset och strandlinjen är 40 
m. Den planerade tomtens areal är 3857 m2 och går ända ner till 
vattnet. 

Området är utpekat i Smedjebackens kommuns plan för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS): Område 28 
Barkaränget. LIS-området är lämpligt för bostäder men har också 
förutsättningar för höga naturvärden. Av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande till LIS-planen framgår att om kommunen lämnar 
strandskyddsdispens inom område 28 Barkaränget kan det komma att 
leda till att Länsstyrelsen överprövar och upphäver dispensen på grund 
av naturvärdena. Inga höga naturvärden finns dock på den aktuella 
tomten.

Länsstyrelsen beslutade den 29 juni 2021 att överpröva Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut.

Motivering till beslutet
Flytbrygga

En brygga är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. För att särskilda skäl ska föreligga enligt 7 kap. 18 c § punkt 3 
miljöbalken måste behovet av bryggan väga tungt. Det enskilda 
behovet av bryggan måste vara så starkt att de allmänna intressena 
som strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka. Behovet av 
en brygga för båtplats och/eller bad utgör enligt praxis inte ett tungt 
vägande enskilt intresse, se MÖD dom 2011-06-09 M 8963-10. 
Länsstyrelsen anser att det i ärendet inte är visat att det föreligger ett 
starkt behov av brygga. 

Länsstyrelsen bedömer att inte heller något av de andra särskilda 
skälen för dispens, i 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken, är uppfylla.

Eftersom det inte finns några särskilda skäl upphäver Länsstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för en 
liten flytbrygga på fastigheten Vibberbo 3:10.

Fritidshus

Länsstyrelsen bedömer att den planerade tomten ligger inom ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), då det 
aktuella området är utpekat i Smedjebackens kommuns LIS-plan och 
saknar höga naturvärden. Fritidshuset ska placeras ca 40 m från 
strandlinjen i anslutning till ett befintligt bostads- eller fritidshus. 
Särskilda skäl finns därmed att bevilja strandskyddsdispens. 

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-11 Dnr: MBN-2021-436
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En strandskyddsdispens ska inte omfatta ett område som behövs för 
att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna 
säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Länsstyrelsen ändrar därför tomtplats-
avgränsningen på så sätt att en fri passage finns på 25 m mellan 
tomtgräns och strandlinjen. Tomtplatsavgränsningen omfattar därmed 
ca 2300 m2, se område inom svartstreckad linje på beslutskartan.

Avvägning

En avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap. 25 
§ miljöbalken medför ingen annan bedömning. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken (1998:808), gäller strandskydd vid 
havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten.

Enligt 7 kap 14 § omfattar strandskyddet land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 
(strandskyddsområde).

Enligt 7 kap 15 § får inom ett strandskyddat område inte

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 
2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter.

Enligt 7 kap 18 b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbudet, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat 
än det som anges i 7 kap 18 a § första och andra punkten.

Enligt 7 kap 18 c § får man som särskilda skäl vid prövningen av en 
fråga om dispens från strandskyddet beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser:

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

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-11 Dnr: MBN-2021-436
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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.

Enligt 7 kap 18 d § får man som särskilda skäl vid prövningen av en 
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen också beakta om 
ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller 
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller 
en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället 
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett 
befintligt bostadshus.

Enligt 7 kap 18 f § ska ett beslut om att ge dispens från strandskyddet 
inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och 
byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för 
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta 
gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är 
omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 
anläggningarnas funktion. I ett dispensbeslut ska det anges i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller användas för det 
avsedda ändamålet. Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:4, 
”strandskydd – en vägledning för planering och prövning” bör 
tomtplatsen bestämmas så att intrånget i allemansrätten blir så liten 
som möjligt.

Enligt 7 kap 18 h § upphör en dispens från strandskyddet att gälla om 
den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann 
laga kraft.

Enligt 7 kap. 25 § ska hänsyn tas även till enskilda intressen vid 
prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap. miljöbalken. 
En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som 
grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än 
vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Enligt 7 kap 26 § får strandskyddsdispens endast ges om det är 
förenligt med strandskyddets syften.

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-11 Dnr: MBN-2021-436
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Länsstyrelsen ska enligt 19 kap 3 b § MB pröva en kommuns beslut 
att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 §, bl.a. om det finns skäl 
att anta att det inte finns förutsättningar för dispens. Länsstyrelsen ska 
inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 
Länsstyrelsen ta ställning till om det finns något prövningsskäl och 
besluta om prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsen ska upphäva 
dispensbeslutet om det inte finns förutsättningar för dispens. Av 
förarbetena (prop. 2008/09:119 s. 116) framgår att länsstyrelsen inom 
ramen för en överprövning har möjlighet att göra de ändringar i 
dispensbeslutet som behövs för att det ska finnas förutsättningar för en 
dispens, t ex att ändra i villkoren för dispensen.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta mig, Charlotte Wells, för frågor på telefon 
010-2250319 eller via e-post charlotte.wells@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 12656-2021 i ämnesraden för e-post.

Det går även bra att ringa till Länsstyrelsens växel, telefon 010-225 00 00.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av t. f. avdelningschef Jemt Anna Eriksson med 
naturvårdshandläggare Charlotte Wells som föredragande. I den 
slutliga handläggningen har också jurist Rickard Malteskog 
medverkat. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Smedjebackens kommun

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-11 Dnr: MBN-2021-436
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Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-
post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 
Falun.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och 
miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange 
diarienummer 12656-2021. 

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-11 Dnr: MBN-2021-436
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Postadress:791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

Klagande
Mattias och Alexandra Fajers (delg. kvitto)
Styrmansgatan 55 
114 60 Stockholm

Motpart
Björn Dalman
bjorn.dalman@seab.smedjebacken.se

Överklagande av miljö- och byggnadsnämnden i 
Smedjebackens kommuns beslut om förhandsbesked, 
Dnr 2021/00055 dnr 2021439 § 75

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun har 2021-09-
08 beslutat att bevilja ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Vibberbo 3:10. Förhandsbeskedet gäller med 
redovisad omfattning och placering i enlighet med inkomna 
handlingar. 

Mattias och Alexandra Fajers (Vibberbo 3:3), klagande, har 
överklagat beslutet och sammanfattningsvis anfört följande. I ansökan 
står angivet att byggnad ska uppföras i anslutning till befintlig bostad 
vilket inte stämmer då det helt saknas byggnader på den tänkta 
fastigheten. Fastigheten är idag en helt obebyggd del av en större 
skogsbruksfastighet och utgörs av ett strandskyddsområde på en del 
av en udde. Förhandsbeskedet strider mot lagstiftningen om 
strandskydd och riksintresset att bevara höga naturvärden för djurliv 
och friluftsliv. Rödlistade arter har iakttagit på marken. Det saknas 
planer från kommunen att anlägga kommunalt vatten/avlopp. Den 
tänkta fastighetens utformning och placering av fritidshuset är 
olämpligt med hänsyn till dess närliggande avstånd till angränsande 
tomtfastighet och Norra Barken. Vidare är fastighetens utformning, 
grundläggning och placering av fritidshuset olämpligt med hänsyn till 
det av kommunen fastställda översvämningskänsliga området. 

Björn Dalman, sökande, har yttrat sig och sammanfattningsvis anfört 
att nya ledningar anläggs från Flottarvägen till fastigheterna på 

Beslut

Datum
2022-02-18

 

Ärendebeteckning 
403-18037-2021

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-18 Dnr: MBN-2021-439
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Barkarängsvägen i samråd med WBAB Smedjebacken. Indirekt blir 
det fråga om kommunalt vatten då sjöledningen som förser 
Flottarvägen med vatten är kommunal. 

Klagande har yttrat sig och framfört att det inte är fråga om 
kommunalt vatten och avlopp och det finns inga planer på att 
kommunen ska ta över detsamma. Hemställan om fördjupad utredning 
av djur- och naturvärden kvarstår. 

Motivering till beslutet
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden, om den som avser att 
vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ge ett förhandsbesked i 
fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Syftet med 
förhandsbesked är att den som planerar att utföra ett byggnadsprojekt, 
där möjligheterna att få lov är svårbedömda, ska kunna undvika 
onödig projektering genom att få tillåtligheten i stort prövad i ett tidigt 
skede. Vad som i första hand kan prövas i ett förhandsbesked är om en 
byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på platsen, dvs. närmast 
en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden, se 2 
kap. PBL.

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska prövningen i ärenden om förhandsbesked 
enligt PBL syfta till att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
kap. och 4 kap. 1–8 §§ MB ska tillämpas.

Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att nämndens beslut om 
strandskyddsdispens kom in till länsstyrelsen för granskning enligt 19 
kap 3a-b §§ miljöbalken (1998:808) 2021-06-29. Länsstyrelsen har 
vid granskningen upphävt strandskyddsdispensen vad gäller ansökan 
för brygga. Länsstyrelsen har dock inte upphävt beslut om 
strandskyddsdispens för fritidshus även om länsstyrelsen ändrat den 
delen av beslutet så att tomtplats-avgränsningen ändras på så sätt att 
en fri passage finns på 25 m mellan tomtgräns och strandlinjen. 

Den aktuella fastigheten, Vibberbo 3:10 skifte 6, omfattas inte av 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Den utpekade marken ligger 
inom riksintresse för friluftsliv och omfattas av översiktsplan 2018 för 
Smedjebackens kommun. Vidare ligger det aktuella skiftet enligt 
tillägg till översiktsplanen inom LIS-område 28 Barkaränget. Av 
tillägget till översiktsplan framgår att området har förutsättningar för 
höga naturvärden och att området har tillgång till el och väg, avlopp 
kan eventuellt anslutas till kommunens avloppsnät genom sjöledning. 
Området kan vara lämpligt för bostäder. Naturvärdesinventering bör 
göras i samband med detaljplanering eller bygglov. 

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-18 Dnr: MBN-2021-439



Beslut 3 (4)Länsstyrelsen 
Dalarnas län 2022-02-18 403-18037-2021

Det framgår alltså redan av tillägg till översiktsplanen att fastigheten 
bör kunna anslutas till el och väg samt att det finns förutsättningar för 
anslutning till avlopp. Frågan om positivt förhandsbesked ska lämnas 
är också avhängig bedömningen av om det finns särskilda skäl att 
meddela dispens från strandskyddsreglerna. Länsstyrelsen konstaterar 
att dispens beviljats för fritidshuset. Enligt länsstyrelsens bedömning 
finns inga höga naturvärden inom den tänkta tomten.

Länsstyrelsen konstaterar också åtgärdens eventuella påverkan på 
skyddade djurarter görs inte inom ramen för en prövning om 
förhandsbesked. Ett lagakraftvunnet beslut om positivt 
förhandsbesked innebär inte att en åtgärd som är förbjuden i 4 § 
artskyddsförordningen får ske utan en dispens enligt 14 § samma 
förordning. En dispens bör sökas i så tidigt skede som möjligt i 
handläggningen av sådana ärenden för att säkra en så bra lösning som 
möjligt.

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att byggnationens 
placering på fastigheten får anses lämplig. Av ovan angivna skäl 
finner länsstyrelsen att som förhandsbesked kan meddelas att sökt 
åtgärd kan tillåtas på platsen. Överklagandet ska därmed avslås. Vad 
klaganden i övrigt anfört föranleder ingen annan bedömning.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 2 kap. 2 § PBL framgår att planläggning och prövningen i ärenden 
om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- 
och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 
medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med 
mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1–8 §§ miljöbalken ska 
tillämpas.

Enligt 2 kap. 4 § PBL, får, vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag, mark tas i anspråk för att 
bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet.

Enligt 2 kap. 5 § 3 punkten PBL ska vid planläggning och i ärenden 
om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag, bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i 
övrigt.

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska, om den som avser att vidta en 
bygglovspliktig åtgärd begär det, byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen.

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-18 Dnr: MBN-2021-439



Beslut 4 (4)Länsstyrelsen 
Dalarnas län 2022-02-18 403-18037-2021

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 18037-2021 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av jurist Rickard Malteskog med jurist Hanna 
Anagrius som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun, 
miljobygg@smedjebacken.se 

Bilaga
Överklagandehänvisning

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-02-18 Dnr: MBN-2021-439
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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(2)

Sammanträdesdatum

2022-02-21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2021/00497

VA-strategi med utbyggnadsplan

Kommunfullmäktiges beslut

1. VA-strategi med utbyggnadsplan fastställs.

2. VA-strategin och utbyggnadsplanen ska revideras varje mandatperiod med
hänsyn till miljö och ekonomi.

3. Varje VA-verksamhetsområde ska fastställas av kommunfullmäktige

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Pia Johansson (SD), Jerry Jäger (SD) och
Per-Erik Hellström (SD).

Ärendebeskrivning

Smedjebackens kommun har under en tid arbetat med att granska vatten- och
avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) genom en
VA-utredning med utbyggnadsplan.

Kommunen är skyldig att se till att en allmän VA-anläggning anordnas om en
sådan behövs för att säkerställa vattentjänster i ett ”större sammanhang” med
hänsyn till människors hälsa och miljö. Detta följer av 6 § i lagen om allmänna
vattentjänster (LAV). ”Större sammanhang” innebär, enligt praxis, en
bebyggelse som omfattar minst 20 bostäder.

Syftet med utredningen är att identifiera, bedöma och rangordna
bostadsområden som idag saknar kommunala VA-tjänster utifrån detta behov.
Allmänna VA-tjänster ordnas genom att bostadsområdet först inkluderas i ett
VA-verksamhetsområde och sedan ansluts till en allmän VA-anläggning
(kommunalt vatten- och avloppsverk).

Samråd har skett med länsstyrelsen och vissa kompletteringar är gjorda utifrån
de synpunkter som inkommit, resterande synpunkter kommer att beaktas vid
nästkommande revidering av strategin.

En enhällig miljö- och byggnadsnämnd beslöt den 10 november 2021 § 116, att
godkänna förslaget till VA-strategi med utbyggnadsplan samt lämna ärendet
vidare till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt den 24 februari 2022 att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna VA-strategi med utbyggnadsplan,
att VA-strategin och utbyggnadsplanen ska revideras varje mandatperiod med
hänsyn till miljö och ekonomi samt att varje VA-verksamhetsområde ska
fastställas av kommunfullmäktige.

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-03-01 Dnr: MBN-2021-663
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Sida
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Sammanträdesdatum

2022-02-21

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Ingemar Hellström (S), Lena Ludvigsson-Olafsen (S) och Jan Tholerus (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

_____

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 § 116

VA-utredning med utbyggnadsplan

Kommunstyrelsen 2022-02-15 § 24

Smedjebackens kommun Inkom: 2022-03-01 Dnr: MBN-2021-663



Miljö- och byggavdelningen
Gunilla Skoog,
gunilla.skoog@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
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Datum
2022-02-25

Referens
MBN002 2022/00024
EDP 2022-168

Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut
Miljö och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och
godkänner delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
I samband med personaländringar på miljö- och byggavdelningen behövde
delegationsordningen uppdateras med nya titlar. Övriga tillägg som är gjorda
är kap 10 förorenad mark samt tillägg i remisser då miljö- och
vattenplaneraren ska besvara vatten remisser från myndigheter och övriga
organisationer. Översyn över alla lagar är gjorda eftersom mycket händer
inom miljöområdet.
Delegation på miljösanktionsavgifter är inskrivet, i enlighet med SKR
förslag på delegationsordning, dock högst på summan 50 000 kr och på
avdelningschefs nivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-25

Gunilla Skoog
Miljö- och byggchef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Digitala Akten
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1. Allmänt om delegation 
Syftet med att delegera nämndens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden, dels att möjliggöra en 

effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden 

fattas följaktligen i nämndens namn och är också juridiskt sett nämndens beslut. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från styrelsen 

till delegaten. Delegaten ansvarar för ärendets beredning och beslut. Nämnden kan när som helst återkalla lämnad delegation. Detta kan till exempel 

bli aktuellt i ett delegerat ärende som oförmodat har fått strategiskt övergripande betydelse.  

 

Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde gäller nedanstående för beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning. 

Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (2017:725), KL 6 kap. 37–40 §§.  
 

Enligt KL 6 kap. § 38 får inte beslutanderätten delegeras när det gäller  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 

överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Delegeringen ger inte rätt att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat uttryckligen anges i denna delegationsordning.  

Delegering ger inte heller rätt att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i 

brådskande ärenden (12 kap. 5 § PBL och 6 kap. 39 § KL). 

 

 

2. Delegerad beslutanderätt 
Respektive nämnds ansvar och behörighet framgår av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Smedjebackens kommun. 

Delegationsregler: 

• Vid förfall för ordinarie delegat, och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, har överordnad tjänsteman, förordnad vikarie, eller annan 

tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för ordinarie tjänsteman. Den överordnade tjänstemannen 

bestämmer i ett sådant fall vem av dessa som ska fatta beslut.  

• Om ärendets beskaffenhet så påkallar, ska beslut fattas av överordnad tjänsteman, utskott eller nämnd. Det är den överordnade tjänstemannen som 

tar ställning till detta.  

• Förvaltningschef kan ersätta underställd delegat i samtliga delegerade ärenden. I de fall förvaltningschef är delegat får förvaltningschefen i sin tur 

uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, om inte annat anges i den specifika delegationen.  
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3. Jäv 
Reglerna om jäv i 6 kap. 28–32 §§ KL gäller även vid delegationsbeslut. Delegaten får därför inte fatta delegationsbeslut i ärenden där delegaten är jävig. 

Om beslut fattas trots jäv kan beslutet komma att upphävas vid ett överklagande. Delegaten har en skyldighet att självmant anmäla jäv samt i det 

sammanhanget överlämna ärendet till annan behörig delegat eller till kommunstyrelsen. I de fall delegaten är jävig enligt KL 6 kap. 28-32 §§ ska ärendet 

alltid hänskjutas till närmast högre chef eller då det gäller samhällsbyggnadschefens ärenden ska dessa vid jäv hänskjutas till nämnden. 

 

 

4. Anmälan av delegeringsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde. Syftet med anmälningsskyldigheten är dels 

att tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter 

tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutet justerats. Vad gäller beslut som fattats med stöd av 

delegation räknas klagotiden från den dag då anslag skett avseende justering av protokoll från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. 

 

 

5. Verkställighetsbeslut 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Till beslutsfattande som faller utanför delegationsbegreppet hör 

beslut som är att betrakta som ren verkställighet, det vill säga där det saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor av typen verkställighet och 

förberedande frågor ankommer normalt på den kommunala administrationen. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa och 

inköp enligt ramavtal. Även flertalet beslut som rör myndighetens rent interna förhållanden utgör ren verkställighet, till exempel fastighetsförvaltning, 

attest, lönesättning, och övrig personaladministration. Se bilaga. 

 

Gränsdragningen har dock betydelse för frågan om besluten kan överklagas och om de måste anmälas till nämnden. Ett beslut som fattas av annan än 

nämnden själv utan stöd i delegationsordningen saknar laga verkan. Ett sådant ”beslut” är inte giltigt och får inte verkställas eller tillämpas och kan heller 

inte överklagas.  
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6. Arbetsordning 
 

Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för miljö- och byggnadsnämnden. Förteckningen beslutas av miljö- och 

byggnadsnämnden men utgör inte delegeringar i kommunallagens bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte anmälas 

till nämnden. 

 

Nr Ärende Ansvar Anmärkning 

1 Underteckna miljö- och byggnadsnämndens 

handlingar 

 

Ordförande och nämndsekreterare 

 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal 

och andra handlingar som upprättas med anledning därav 

undertecknas av den som fattat beslutet eller den som annars 

utses. 

2 Behörig att ta emot rekommenderat brev  

 

Avdelningschef 

Administratör 

 

 

3 Behörig att skriva på delgivning  Avdelningschef 

Administratör 

 

4 Utse ombud att föra miljö- och byggnadsnämndens 

talan  

 

Ordförande 

Förvaltningschef  

Avdelningschef 

Omfattar utfärdande av fullmakt  

 

5 Utse personuppgiftshandläggare Avdelningschef 

 

 

6 Ansvara för miljö- och byggnadsnämndens arkiv och 

utse arkivredogörare  

Avdelningschef 
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Delegeringsförteckning 
I delegeringsförteckningen nedan anges vilka ärenden eller grupper av ärenden inom nämndens område där annan än nämnden får beslutanderätt. 

 

Allmänt 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas  

6 kap. 39 § KL Ordförande  

2 Pröva om överklagande skett i rätt tid och 

avvisa överklagande som kommit in för sent  

45 § Förvaltnings-lagen 

(2017:900) FL  

Delegat av ursprungsbeslut 

Ansvarig tjänsteman för ärendet*  

*I de fallen miljö- och byggnadsnämnden 

fattat beslut.  

3 Ompröva och ändra beslut  37–38 §§ FL  Delegat av ursprungsbeslut Delegationen omfattar att ta ställning till 

om ändring av beslut ska ske eller inte. 

4 Beslut att avslå en framställning om att 

avgöra ett ärende 

12 § första stycket 

FL 

Avdelningschef  

5 Avvisa ombud  14 § FL  Avdelningschef   

6 Beslut att ombud ska medverka personligen 

vid handläggningen av ett ärende 

14 § första stycket FL Delegat i ärendet 
 

7 Beslut att begära att ett ombud styrker sin 

behörighet  

15 § första stycket 

FL 

 

Delegat i ärendet 
 

8 Beslut att förelägga part eller ombud att 

styrka ombudets behörighet genom fullmakt 

med det innehåll som framgår av 15 § första 

stycket FL 

15 § andra stycket FL 
 

Delegat i ärendet 
 

9 Besluta att förelägga den enskilde att 

avhjälpa en brist i en framställning, om 

bristen medför att framställningen inte kan 

läggas till grund för en prövning i sak 

20 § andra stycket FL 
 

Delegat i ärendet 
Se dock  

9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF 
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10 Besluta att avvisa en framställning som är så 

ofullständig eller så oklar att den inte kan tas 

upp till prövning 

20 § andra stycket FL 
 

Delegat i ärendet 

Se dock  

9 kap 22 § PBL och 6 kap 10 § PBF 

11 Besluta att avskriva ett ärende från vidare 

handläggning om en ansökan/framställning 

har återkallats eller frågan förfallit av annan 

anledning 

 Delegat av ursprungsbeslut 

Ansvarig tjänsteman för ärendet* 

*I de fall miljö- och 

byggnadsnämnden fattat beslut. 

12 Besluta att inte lämna ut handling, uppställa 

villkor för dess utlämnande eller avge 

yttrande över överklagande av sådant beslut   

Offentlighets- och 

sekretesslag (2009:400) 
OSL 

Nämndsekreterare 

Avdelningschef 

  

13 Föra miljö- och byggnadsnämndens talan 

och avge yttrande i ärenden eller mål vid 

domstol eller annan myndighet  

6 kap. 15 § FL Avdelningschef  

 

Delegationen omfattar att ta ställning till 

om beslut eller dom ska överklagas samt att 

i förekommande fall överklaga.  

14 Besluta om att lämna ett ärende utan åtgärd, 

att avvisa ett ärende eller att avskriva ett 

ärende. 

 Delegat i aktuellt ärende  

15 Besluta om representation över 5000 kr  Ordförande Representation <5000 kr är verkställighet 

16 Besluta om förtroendevaldas deltagande i 

kurser och konferenser 

 Ordförande  

17 Firmateckning inom verksamhetens 

ansvarsområde och som inte överstiger 

beloppsgränser för anskaffning eller är av 

övergripande strategisk betydelse 

 Avdelningschef  

18 Tecknande av avtal  Avdelningschef Nya avtal beslutas första gången i nämnd 

19 Besluta om och teckna personbiträdesavtal 

inom verksamhetsområdet 

 Avdelningschef  
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20 Beslut att förelägga den enskilde att 

avhjälpa en brist i en framställning, om 

bristen medför att framställningen inte kan 

läggas till grund för en prövning i sak 

 

20 § andra stycket FL Delegat av ursprungsbeslut 

Ansvarig tjänsteman för ärendet* 

*I de fallen miljö- och byggnadsnämnden 

fattat beslut. 

Ärenden enligt Plan- och bygglagen (2009:100), PBL samt anslutande författningar och föreskrifter  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Föreläggande om att avhjälpa brist i ansökan om 

lov, förhandsbesked eller anmälan 

9 kap. 22 § första stycket 

PBL 

6 kap. 10 § första stycket 

PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

2 Avvisning av ansökan eller anmälan när 

föreläggande om komplettering inte åtlytts 

9. kap. 22 § andra stycket 

PBL 

6 kap. 10 § andra stycket 

PBF 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

3 Begäran om att en ansökan om lov, förhandsbesked 

eller anmälan och andra sådana handlingar som 

avses i 9 § kap. 21 § PBL ska vara utförda så att de 

är lämpliga för arkivering 

6 kap. 9 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

4  Beslut om startbesked vid anmälan av 

eldstad/rökkanal 

6 kap. 5 § PBF Byggadministratör 

Bygglovshandläggare 

 

5  Beslut om startbesked vid anmälan av icke 

bygglovspliktiga åtgärder 

6 kap. 5 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

6 Beslut om förlängning av handläggningstiden i 

ärende om lov eller förhandsbesked 

9 kap. 24 § andra stycket 

PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

7 Beslut om att avvisa för sent inkommet 

överklagande 

13 kap. 16 § första och 

andra styckena PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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8 Beslut om prövning av åtgärder som inte kräver lov 9 kap. 14 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

9 Beslut om villkorsbesked 9 kap. 19 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

10 Beslut om anståndsförklaring 9 kap. 28 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

11 Beslut om tidsbegränsat bygglov samt beslut om 

förlängning av sådant 

9 kap. 33 § PBL 

9 kap. 33§ a PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Genom lagen (2017:267) upphör 9 kap. 33 a § PBL att gälla den 

1 maj 2023. 



8 (31) 
 

 

12  Beslut om bygglov för åtgärder inom detaljplanelagt 

område för 

a) nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus 

som inte hänför sig till gruppbebyggelse 

b) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller 

tvåbostadshus 

c) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre 

ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport för högst 

två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader 

d) ny- och tillbyggnad eller annan ändring inom detaljplan 

eller område med områdesbestämmelser av fritidshus, 

kolonistugor och liknande byggnader 

e) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk, 

transformatorstation, avloppsstation, pumpstation eller 

därmed jämförlig byggnad med en byggnadsarea av max 

15 kvm 

f) ny- och tillbyggnad eller annan ändring inom detaljplan 

eller på etablerad industrifastighet, av industri- eller 

kontorsbyggnad med en byggnadsarea av max 500 kvm 

samt tillbyggnad eller ändring av jämförbar byggnad 

g) Ianspråktagande eller inredning av byggnad helt eller 

till viss del för väsentligen annat ändamål 

Beslut om bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus inom ramen för föreskrifter och riktlinjer 

som bestämts i bindande förhandsbesked enligt 9 kap. 17 

§ PBL 

Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare 

medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven liten 

avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser 

9 kap. 30 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

13 Beslut om rivningslov som inte avser en byggnad 

eller en byggnadsdel som bör bevaras p.g.a. 

byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga 

värde 

9 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

14 Beslut om marklov för planenlig åtgärd 9 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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15 Beslut om bygglov för åtgärder utom detaljplanelagt 

område: 

a) nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som inte hänför 

sig till gruppbebyggelse 

b) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller 

tvåbostadshus 

c) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre 

ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport för högst 

två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader 

d) ny- och tillbyggnad eller annan ändring eller område 

med områdesbestämmelser av fritidshus, kolonistugor och 

liknande byggnader 

e) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk, 

transformatorstation, avloppsstation, pumpstation eller 

därmed jämförlig byggnad med en byggnadsarea av max 

15 kvm 

f) ny- och tillbyggnad eller annan ändring eller på 

etablerad industrifastighet, av industri- eller 

kontorsbyggnad med en byggnadsarea av max 500 kvm 

samt tillbyggnad eller ändring av jämförbar byggnad 

g) Ianspråktagande eller inredning av byggnad helt eller 

till viss del för väsentligen annat ändamål 

Beslut om bygglov för nybyggnad av en- och 

tvåbostadshus inom ramen för föreskrifter och riktlinjer 

som bestämts i bindande förhandsbesked enligt 9 kap. 17 

§ PBL 

Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare 

medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven liten 

avvikelse från områdesbestämmelser 

 

9 kap. 31 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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Genomförande av mark-, bygg- och rivningsåtgärder 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

16 Beslut om föreläggande för byggherren att 

ge in ytterligare handlingar som behövs för 

nämndens prövning i frågan om startbesked 

10 kap. 22 § första 

stycket 2 PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

17 Beslut om startbesked 10 kap. 23 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

18 Beslut om att det inte behövs någon 

kontrollplan för rivningsåtgärder 

10 kap. 18 § andra 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

19 Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt 

beslut – att krav på omfattande ändringar av 

andra delar än den direkt berörda av en 

byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss 

senare tidpunkt 

3 kap. 21 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

20 Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna i Boverkets byggregler om det 

finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå 

kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte 

finns någon avsevärd olägenhet från annan 

synpunkt 

BBR 1:21 Boverkets 

byggregler, BFS 2011:6, 

omtryck 2014:3 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

21 Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk 

utan att slutbesked lämnats 

10 kap. 4 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

22 Beslut att utse ny kontrollansvarig 10 kap. 13 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare  
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23 Beslut att medge mindre avvikelse från 

föreskrifterna om det finns särskilda skäl och 

byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt 

tillfredsställande och det inte finns någon 

avsevärd olägenhet från annan synpunkt 

BFS 2015:6, EKS 10, 3 

§ Boverkets föreskrifter 

2011:10, omtryckt 

2015:6, om tillämpning 

av europeiska 

konstruktionsstandarder 

(eurokoder) 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

24 Beslut om kompletterande villkor för bygg- 

eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen 

10 kap. 29 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

25 Beslut om interimistiskt slutbesked 10 kap. 36 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

26 Beslut om slutbesked 10 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Ärenden avseende hissar och andra motordrivna anordningar samt funktionskontroll av ventilationssystem 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

27 Beslut om längre besiktningsintervall 3 kap. 16 § Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd 

(BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 – H 18, 

omtryck BDFS 2018:2) om 

hissar och vissa andra 

motordrivna anordningar 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

28 Beslut om anstånd med kontroll 3 kap. 17 §§ Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd 

(BFS 2011:12, med ändringar 

t.o.m. BFS 2018:2 – H 18, 

omtryck 2018:2) om hissar 

och vissa andra motordrivna 

anordningar 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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29 Beslut om senareläggning av 

besiktningstidpunkt för funktionskontroll av 

ventilationssystem 

4 § Boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om 

funktionskontroll av 

ventilationssystem och 

certifieringar av sakkunniga 

funktionskontrollanter, BFS 

2011:16 med ändringar t.o.m. 

BFS 2017:10, OVK 3, 

omtryck BFS 2017:10 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

30 Anmärkning i anslutning till tillsyn  Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

31 Besluta att begära biträde av Polismyndigheten 

för tillträde enligt 11 kap. 8 § PBL 

11 kap. 9 § PBL Avdelningschef 
Kan medföra ersättningsskyldighet enligt 14 kap. 2 § PBL 

32 Beslut att det ska planteras på tomten och att 

befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om 

det behövs för att uppfylla kraven i 8 kap. 15 § 

första stycket PBL 

8 kap. 15 § tredje 

stycket PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

33 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller 

åtgärd 

11 kap. 30 § PBL 

11 kap. 31 § PBL 

11 kap. 32 § PBL 

11 kap. 37 § PBL 

12 kap. 6 § 2 PBL 

Avdelningschef 
 

34 Beslut om ingripandebesked 11 kap. 7 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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35 Beslut om föreläggande för den som äger eller 

annars ansvarar för hiss eller annan 

motordriven anordning i byggnadsverk att se 

till att anordningen kontrolleras (särskild 

besiktning) 

8 kap. 6 § PBF Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

36 Beslut om byte av funktionskontrollant 11 kap. 34 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

37 Beslut om lovföreläggande, dock utan vite 11 kap. 17 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

38 Beslut om föreläggande om 

underhållsutredning, dock utan vite 

11 kap. 18 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

39 Beslut om att entlediga och utse ny 

kontrollansvarig 

11 kap. 35 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

40 Beslut om föreläggande om anordnande av 

stängsel kring industrianläggning som inte 

längre används, dock utan vite 

11 kap. 24 § PBL Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

41 Beslut om ansökan om handräckning för 

tillträde eller för genomförande av en åtgärd 

som avses med föreläggande som meddelats 

med stöd av 11 kap. 19–25 §§ PBL 

11 kap. 39 § PBL Avdelningschef 
 

Avgifter i ärenden enligt PBL samt anslutande författningar och föreskrifter 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

42 Uttag av avgift i enlighet med kommunens taxa 

för ärenden enligt PBL, även uttag av avgift i 

förskott 

12 kap. 8 § PBL 

12 kap. 9 § PBL 

12 kap. 11 § PBL 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 
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Lagen (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Prövning av behov och beslut i frågan om 

färdigställandeskydd behövs eller inte för vissa 

åtgärder som anges i lagen 

3 § LFS Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar, LGS 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om förelägganden och förbud i ärenden 

om tillsyn enligt LGS som ankommer på 

nämnden 

§ 12 LGS Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

Avser skyltar av olika slag 

Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1  Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked eller 

bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning 

sker 

4 kap. 25 § FBL Avdelningschef 
 

2 Besluta att påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten ska kunna 

användas på ett ändamålsenligt sätt 

5 kap. 3 § tredje stycket 

FBL 

Avdelningschef 
 

3 Beslut om att ansöka om fastighetsbestämning 14 kap. 1 a § första 

stycket 4–7 FBL 

Avdelningschef 
 

4 Godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller 

gränsutmärkning 

15 kap. 11 § FBL Avdelningschef 
 



15 (31) 
 

 

Anläggningslagen (1973:1149), AL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta att begära förrättning 18 § första stycket 3 AL Avdelningschef 
 

2 Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked eller 

bygglov bör avgöras innan 

gemensamhetsanläggning inrättas 

21 § AL Avdelningschef 
 

3 Godkänna beslut eller åtgärd 30 § AL Avdelningschef 
 

Ledningsrättslagen (1973:1144), LL 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Företräda miljö- och byggnadsnämnden vid 

samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att 

anföra att frågan om förhandsbesked eller 

bygglov bör avgöras innan upplåtelse av 

ledningsrätt sker 

19 § LL Avdelningschef 
 

2 Godkänna beslut eller åtgärd 28 § LL Avdelningschef 
 

Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, LBE respektive FBE 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller 

importera varor eller att yrkesmässigt eller i 

större mängd hantera brandfarliga varor 

16 § LBE 

17 § LBE 

Räddningschef 
 

2 Besluta om nya eller ändrade villkor för 

tillstånd 

19 § tredje stycket LBE Räddningschef 
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3 Beslut om att återkalla tillstånd 20 § LBE Räddningschef 
 

4 Beslut om att begära den hjälp av 

Polismyndigheten som behövs för tillsynen 

24 § tredje stycket LBE Räddningschef 
 

5 Beslut om förelägganden och förbud 25 § LBE Räddningschef 
 

6 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för 

tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, 

undersökning, godkännanden och andra beslut 

och åtgärder 

27 § LBE Räddningschef 
 

7 Undantag för enstaka tillfällen och vid 

hantering som inte är tillståndspliktig, från 

förbudet att föra öppen eld 

13 § 24 § FBE Räddningschef 
 

8 Yttrande till Polismyndigheten enligt FBE 27 § FBE Räddningschef 
 

9 Avsyning och medgivande att påbörja hantering 

efter avsyning, samt medgivande till 

försöksdrift 

30 § FBE Räddningschef 
 

Lagen (2006:378) om lägenhetsregister, LOL, mm 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om att fastställa belägenhetsadress 10 § LOL Samhällsplanerare 

GIS ingenjör 

 

2 Besluta om att fastställa lägenhetsnummer 11 § LOL Samhällsplanerare 

GIS ingenjör 

 

3 
Beslut om namn på befintliga vägar, som sedan 

tidigare namngivits av andra aktörer än 

Smedjebackens kommun 

 

 Samhällsplanerare 

GIS ingenjör 
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Förordning (1999:371) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar  
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Åläggande om särskild besiktning 8 § Förordning hissar  Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

2 Förbud mot användning av anordning (hiss 

m.m.) som inte uppfyller kraven 

12 § Förordning om 

hissar mm 

Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), BAB 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Bevilja bostadsanpassningsbidrag och 

återställningsbidrag motsvarande 4 basbelopp 

BAB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

2 Bevilja bostadsanpassningsbidrag motsvarande 

1 basbelopp 

BAB Byggnadsinspektör 

Bygglovshandläggare 

 

 

 

Lagen om skydd mot olyckor, (2003:778) LSO och Förordning om skydd mot olyckor, FSO 
 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Medge att en fastighetsägare utför eller låter 

annan utföra sotning på dennes fastighet. Ett 

sådant medgivande får endast ges om sotningen 

kan ske på ett från brandskyddssynpunkt 

betryggande sätt.  

3 kap. 4 § LSO Räddningschef 

Brandman heltid 
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2 Att i samband med tillsyn meddela de 

föreläggande och förbud som behövs i enskilda 

fall för att denna lag eller föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen ska efterlevas 

5 kap. 2 § LSO Räddningschef  

Brandman heltid 

 

3 Att i samband med brandskyddskontroll 

meddela nödvändiga förelägganden och förbud 

enligt 5 kap. 2 § andra stycket LSO 

3 kap. 6 § LSO Skorstensfejar-

tekniker vid 

Borlänge Sotning 

och Ventilation AB 

 

4 Meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis 

mot eldning utomhus samt om liknande 

förebyggande åtgärder mot brand 

2 kap. 7 § FSO Räddningschef 
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Miljöbalken (1998:808) 

Allmänna hänsynsregler, 2 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i tillsynsärende gällande 

tillämpningen av de allmänna 

hänsynsreglerna 

2 kap. 2–9 §§ MB, 26 kap. MB Miljöinspektör  

Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande till verksamhetsutövare med 

anledning av utökat samråd med 

miljökonsekvensbedömning enligt 6 kap. 5 § 

MB 

6 kap. 5 § MB Miljöinspektör  

2 Yttrande över MKB som inte kungörs 

tillsammans med ansökan i mål eller ärende 

enligt 6 kap. 8 § MB samt 7 § FMKB 

6 kap. 8 § MB samt 7 § FMKB 

Förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar 

Miljöinspektör 

 
 

3 Yttrande om MKB i samband med att MKB 

för plan eller program i enlighet med 6 kap. 

12 § upprättas enligt 6 kap. 14 § MB 

6 kap. 12 och 14 §§ MB Miljöinspektör  

Skydd av områden 7 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

2 Besluta i ärende om tillstånd enligt 

Smedjebackens kommuns föreskrifter om de 

kommunala naturreservaten samt meddela 

villkor 

7 kap. 7 §, 16 kap. 2 § MB samt 

de kommunala föreskrifterna för 

respektive naturreservat 

Avdelningschef 
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3 Besluta i ärende om tillstånd och dispens för 

markarbeten där återställning ovan mark ska 

ske 

7 kap. 7 §, 16 kap. 2 § MB Miljöinspektör Delegationen omfattar till exempel 

avloppsanläggning och 

ledningsdragning men inte hus och 

byggnader.  

4 Besluta i ärenden om tillstånd enligt 

föreskrifter i vattenskyddsföreskrifter som 

kommunen har meddelat eller dispens från 

sådana föreskrifter, om det finns särskilda 

skäl för det 

7 kap. 22 § första respektive 

andra styckena MB 

Miljöinspektör 

 

 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB, Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

avloppsanordning med ansluten vattentoalett 

13 § 1 stycket FMH Miljöinspektör  

2 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta 

vattentoalett till befintlig avloppsanordning 

13 § 2 stycket FMH Miljöinspektör  

3 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta 

annan avloppsanordning än som kräver 

tillstånd 

13 § andra stycket FMH Miljöinspektör  

4 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan 

avloppsanordning än sådan till vilken 

vattentoalett är ansluten inom de delar av 

kommunen där detta krävs genom lokala 

föreskrifter 

13 § 3 stycket FMH Miljöinspektör  

5 Besluta i ärende om anmälan om ändring av 

sådana avloppsanordningar som avses i 13 § 

FMH 

14 § FMH Miljöinspektör  
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6 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta 

värmepumpsanläggning för utvinning av 

värme ur berg, mark, ytvatten eller 

grundvatten 

17 § FMH, 

vattenskyddsföreskrifter för 

skyddsområden inom 

Smedjebackens kommun 

Miljöinspektör 

Miljöhandläggare 

 

7 Föreskriva att tillstånd att inrätta en 

avloppsanordning enligt § 13 eller 

värmepump enligt 17 § FMH inte får tas i 

bruk förrän den har besiktigats och godkänts 

18 § FMH Miljöinspektör  

8 Yttrande inför eller i samrådsskedet om 

tillståndsansökan eller 

miljökonsekvensbeskrivning 

9 kap. 6, 6a, 6b §§ samt 6 kap. 4 

§ MB 

Avdelningschef  

9 Yttrande till länsstyrelse eller mark- och 

miljödomstol angående behov att 

komplettera en ansökan vid prövning av 

ansökan om miljöfarlig verksamhet 

9 kap. 6, 6a, 6b §§, 19 kap. 4 § 

MB, 9 § FMH, respektive 22 

kap. 4 § och 10 §§ MB 

Avdelningschef  

10 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad 

eller annan upplagsplats 

37 § FMH, lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa 

och miljön 

Miljöinspektör  

11 Besluta i ärende om anmälan om att driva 

eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § 

FMH 

38 § FMH Miljöinspektör  

12 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa 

djur inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser där tillstånd krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter 

39 § FMH, lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa 

och miljön 

Miljöinspektör  

13 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan 

för att sprida gödsel, slam eller annan 

orenlighet inom eller intill område med 

detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs 

enligt kommunens lokala föreskrifter 

9 kap. 12 § MB, 40 § första 

stycket 2 FMH, lokala 

föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön 

Miljöinspektör  
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Förorenad mark 10 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i tillsynsärende angående 

avhjälpande av föroreningsskada 

  Miljöinspektör  

2 Besluta i tillsynsärenden angående 

avhjälpande av allvarlig miljöskada 

10 kap. 14 § MB Miljöinspektör  

3 Besluta i anmälningsärende om 

avhjälpandeåtgärd med anledning av en 

föroreningsskada, när åtgärden kan medföra 

ökad risk för spridning eller exponering av 

föroreningarna 

28 § FMH Miljöinspektör  

Vattenverksamhet 11 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

anmälan av vattenverksamhet eller till 

länsstyrelsen i ärende om tillstånd för 

vattenverksamhet 

11 kap. 9a-b och 13 §§ MB, 22 

§ Förordningen (1998:1388) om 

vattenverksamhet 

Miljöinspektör 

 

 

Jordbruk och annan verksamhet 12 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande i ärende om anmälan för samråd 

enligt 12 kap. 6 § MB 

 

 

 

12 kap. 6 § MB Miljöinspektör  
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Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande i ärende om tillstånd för import, 

yrkesmässig överlåtelse eller annan hantering 

av kemiska produkter enligt 14 kap. 12 § MB 

14 kap. 12 § MB Miljöinspektör  

2 Beslut i ärenden om dispens för spridning av 

växtskyddsmedel på ängs- och betesmarker  

2 kap. 39 § Förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) 

Miljöinspektör  

3 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel 

2 kap. 40 § Förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) 

Miljöinspektör  

4 Besluta i ärende om anmälan om 

yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 

 

 

2 kap. 41 § Förordning om 

bekämpningsmedel (2014:425) 

Miljöinspektör  

Avfall och producentansvar 15 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om dispens för avfallshantering för 

en fastighetsinnehavare som på fastigheten 

återvinner eller bortskaffar avfallet, om det 

görs utan risk för olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

15 kap. 25 § MB Miljöinspektör  

2 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om 

tillstånd för yrkesmässig transport av avfall 

5 kap 7 § Avfallsförordning 

(2020:614) 

 

 

 

Miljöinspektör  
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Tillstånds giltighet, omprövning 24 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.  På ansökan av tillståndshavaren upphäva 

eller ändra bestämmelser och villkor i ett 

tillståndsbeslut som har fattats med stöd av 

delegation.  

24 kap. 8 § MB Avdelningschef  

Tillsyn 26 kap. MB med förordningar 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1.  Meddela förelägganden och förbud 26 kap. 9 § MB Föreläggande: Miljöinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 Ålägga tidigare ägare eller 

nyttjandeinnehavare att lämna uppgift om ny 

ägares eller nyttjanderättshavares namn och 

adress 

26 kap. 13 § MB Miljöinspektör  

3 Sända föreläggande eller förbud till 

inskrivningsmyndigheten för anteckning i 

inskrivningsregistret 

26 § kap. 15 § MB Miljöinspektör  

4 Begära att den som driver verksamhet som 

kan befaras medföra olägenhet för 

människors hälsa eller påverka miljön ska 

lämna förslag till kontrollprogram eller 

förbättrande åtgärder 

26 kap. 19 § tredje stycket MB Miljöinspektör  

5 Förelägga den som bedriver miljöfarlig 

verksamhet att avge miljörapport 

26 kap. 20 § MB Miljöinspektör  
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6 Förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar en åtgärd att till myndigheten lämna de 

uppgifter och handlingar som behövs för 

tillsynen 

26 kap. 21 § MB Miljöinspektör  

7 Förelägga den som bedriver verksamhet eller 

vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för 

bostäder eller allmänt ändamål, att utföra 

sådana undersökningar av verksamheten och 

dess verkningar som behövs för tillsynen 

26 kap. 22 § MB Miljöinspektör  

8 Besluta om att delegationsbeslut ska gälla 

med omedelbar verkan även om det 

överklagas 

 

26 kap. 26 § MB Miljöinspektör  

Miljösanktionsavgifter 30 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Besluta om miljösanktionsavgift, dock högst  

50 000 kr 

30 kap. 3 § MB Avdelningschef 

 

Lokala föreskrifter om hantering av hushållsavfall 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta i ärende om tillstånd för 

kompostering på fastigheten av avfall från 

latrin 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 31 

Miljöinspektör  

2 Besluta i ärende om tillstånd för 

omhändertagande på den egna fastigheten av 

avfall från enskild avloppsanläggning 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 29 

Miljöinspektör  
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3 Besluta om restriktioner gällande 

slamtömning 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 26 

Miljöinspektör  

4 Besluta i ärende om tillstånd för utsträckt 

hämtningsintervall av slam från enskild 

avloppsanläggning 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 28 

Miljöinspektör  

5 Besluta om befrielse från skyldigheten att 

överlämna kärlavfall till kommunen 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 22 

Miljöinspektör  

6 Begära in uppgifter om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering från 

den som yrkesmässigt bedriver verksamhet 

där det uppstår annat avfall än hushållsavfall 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 36 

Miljöinspektör  

7 Begära in uppgifter om avfallets art, 

sammansättning, mängd och hantering från 

den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige 

för in eller säljer förpackningar 

 

 

 

Lokala föreskrifter om 

avfallshantering § 37 

Miljöinspektör  

Taxor och avgifter 27 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Beslut att debitera avgift för prövning och 

tillsyn enligt kommunens taxa enligt 

miljöbalkens tillämpningsområde 

27 kap. 1 § MB,  

kommunens taxa 

Miljöinspektör  

2 Besluta om nedsättning av avgift eller 

efterskänkande av avgift i enskilt fall enligt 

vad som föreskrivs i kommunens taxa 

Kommunens taxa Avdelningschef 
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3 Förordna om att beslut om uttag av avgift ska 

gälla omedelbart även om det överklagas 

9 kap. 5 § Förordning 

(1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, FAPT 

Avdelningschef  

4 Besluta om årlig avgift 2 kap. 1–2 §§ Förordning 

(1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken, FAPT 

 

 

Avdelningschef 

 

 

Tillträde 28 kap. MB 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta att begära polishjälp för tillträde till 

fastigheter, byggnader, andra anläggningar 

samt transportmedel och att där utföra 

undersökningar och andra åtgärder 

28 kap. 1, 6 och 8 §§ MB Avdelningschef  

2 Besluta att meddela förbud att rubba eller 

skada mätapparat eller liknande utrustning 

som behöver sättas ut vid undersökningar 

28 kap. 7 § MB Avdelningschef  

Strålskyddslagen, (2018:396) SSL, Strålskyddsförordningen (2018:506) SSF 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om kontrollköp i syfte att få fram 

underlag för en dialog med en 

verksamhetsutövare i frågor som rör 

skyldigheten att förvissa sig om att en solare 

har fyllt 18 år. 

8 kap. 5 § SSL Avdelningschef  
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2 Besluta om de förelägganden som behövs för 

tillsynen och för att de som har skyldigheter 

enligt strålskyddslagen, dess föreskrifter eller 

beslut som meddelats med stöd av lagen ska 

fullgöra dessa. 

8 kap. 6 § SSL Miljöinspektör  

3 Beslut om tillfälligt omhändertagande av 

teknisk anordning eller ämne 

8 kap. 8 § SSL Miljöinspektör  

4 Beslut att försegla fastigheter, byggnader, 

utrymmen och andra anläggningar samt 

tekniska anordningar 

8 kap. 9 § SSL Miljöinspektör  

5 
Begära hos Polismyndigheten den hjälp som 

behövs för att kunna utföra tillsynen. 

 

8 kap. 12 § SSL Avdelningschef  

6 
Besluta att ta ut avgift för tillsynsärende 

enligt SSL 
16 a § SSF, 43 § SSL,  

10 kap. 4 § SSL, 8 kap. 14 § 

SSF, kommunens taxa 

Miljöinspektör  

7 Godkännande av anmälan där kosmetiskt 

solarium yrkesmässigt upplåts till 

allmänheten 

5 kap 8 § SSF 

10 § SSMFS (2012:5) 

 

Miljöinspektör  

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, 
(NFS 2021:10) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Godkännande av information rörande 

installation av cistern 

3 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  
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2 Besluta i ärenden om hantering av mer än 

totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller 

spilloljor i lösa behållare inom ett och samma 

vattenskyddsområde som sker i minst fem 

dagar under en sammanhängande period av 

trettiodagar 

3 kap 2 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

3 Besluta i tillsynsärende av kontrollrapport 3 kap. 3 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

4 Besluta om krav gällande sekundärt skydd 

för cisterner med anslutna rör- och 

slangledningar samt lösa behållare i pannrum 

eller motsvarande i bostadshus och som är 

under regelbunden uppsikt 

4 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

5 Godkännande av information rörande cistern 

och rörledning som tas ur bruk 

7 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

6 Besluta om undantag från föreskriften i 

enskilda fall och om det finns särskilda skäl 

8 kap 1 § Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot mark- 

och vattenförorening vid lagring 

av brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2021:10) 

Miljöinspektör  

Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)  

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta att begära de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen 

7 § SP Miljöinspektör  
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2 Besluta att begära polishjälp för att få den 

hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna 

genomföras 

7 § SP Avdelningschef  

3 Besluta om att debitera avgift enligt fastställd 

taxa 

11 § SP, kommunens taxa Miljöinspektör  

Livsmedelsområdet mm 

Livsmedelslagen (2006:804) LL 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Beslut att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen 

om animaliska bi-produkter och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av 

lagarna, de EU och EG -bestämmelser som 

kompletteras av lagen samt de beslut som 

meddelats med stöd EU och EG-

bestämmelserna 

22 § LL Föreläggande: livsmedelsinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 
Beslut avseende registrering av 

livmedelsanläggning 
23 § LMF Livsmedelsinspektör  

3 
Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 5 000 

kronor 

24 § första och andra styckena 

LL, 34 § LF 

Livsmedelsinspektör  

4 
Besluta om att begära hjälp av 

polismyndigheten för utövande av 

livsmedelskontrollen eller verkställighet av 

beslut, om förutsättningar för sådan begäran 

föreligger 

27 § LL 
Avdelningschef  
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5 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

33 § LL 
Livsmedelsinspektör 

 

 

 

Åtgärder från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

6 
Besluta om att varor ska behandlas, att 

märkning ändras, eller att korrigerande  

information ska förmedlas till 

konsumenterna. 

 

F 2017/625 Art 138 2 c 
Livsmedelsinspektör  

7 
Besluta om att begränsa eller förbjuda att 

varor släpps ut på marknaden, förflyttas, förs 

in i unionen eller exporteras samt förbjuda att 

de återsänds till den avsändande 

medlemsstaten eller beordra att de återsänds 

till den avsändande medlemsstaten 

F 2017/625 Art 138 2 d 
Avdelningschef  

8 
Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas 

frekvens  

 

F 2017/625 Art 138 2 e 
Livsmedelsinspektör  

9 
Besluta att varor dras tillbaka, återkallas, 

bortskaffas och destrueras, och i tillämpliga 

fall tillåta att varorna används för andra 

ändamål än de som de ursprungligen var 

avsedda för. 

F 2017/625 Art 138 2 g 
Livsmedelsinspektör  

10 
Besluta att hela eller delar av den berörda 

aktörens företag, eller dess anläggningar, 

installationer eller andra lokaler, isoleras 

eller stängs under en lämplig tidsperiod 

F 2017/625 Art 138 2 h 
Avdelningschef  

11 
Besluta att beordra att hela eller delar av den 

berörda aktörens verksamhet och, i 

förekommande fall, de webbplatser som 

aktören driver eller använder, läggs ner under 

en lämplig tidsperiod 

F 2017/625 Art 138 
Avdelningschef  
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Livsmedelsförordningen (2006:813) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Besluta om skyldighet för den som är 

sysselsatt med livsmedelsverksamhet att 

genomgå läkarundersökning om det behövs 

av livsmedelshygieniska skäl  

 

8 § LF 
Livsmedelsinspektör  

Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Besluta om risk- och 

erfarenhetsklassificering1 av 

livsmedelsföretag 

4-7 §§ FAOKL  

Kommunens taxa  
Livsmedelsinspektör  

2 
Besluta om årlig kontrollavgift 4-7 §§ FAOKL  

Kommunens taxa 
Livsmedelsinspektör  

3 
Besluta om avgift för registrering 11 § FAOKL 

Livsmedelsinspektör  

4 
Besluta om att sätta ned eller efterskänka 

avgiften 

18 § FAOKL  

Kommunens taxa 

 

Avdelningschef  

5 
Besluta om avgift för uppföljande kontroll 

och utredning av klagomål som föranleds av 

bristande efterlevnad av regelverket 

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 

2017/625  
8-9 §§ FAOKL 

 

Livsmedelsinspektör  

6 
Besluta om avgift för importkontroll Förordning 2006:812 11-12 §§ 

eller motsvarande bestämmelser 

som gäller efter den 14 

december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningschef  
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Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
Beslut att meddela förelägganden och 

förbud utan vite som behövs för 

efterlevnaden av lagen, de föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, de EU och 

EG -bestämmelser som kompletteras av 

lagen samt de beslut som meddelats med 

stöd EU och EG bestämmelserna 
 

23 § LFAB 12 § FFAB 
Föreläggande: livsmedelsinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 
Besluta att ta hand om en vara samt – om 

förutsättningar för det föreligger – att låta 

förstöra varan på ägarens bekostnad, om 

varans värde kan antas understiga 5 000 

kronor 

25 § LFAB 
Livsmedelsinspektör  

3 
Besluta om att begära hjälp av 

Polismyndigheten för utövande av 

kontrollen eller verkställighet av beslut, om 

förutsättningar för sådan begäran föreligger 

27 § LFAB 
Avdelningschef  

4 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla 

omedelbart även om det överklagas 

33 § LFAB 
Livsmedelsinspektör  

Dricksvatten 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om fastställande av 

egenkontrollprogram och beslut om 

fastställande av provtagningspunkter samt 

frekvenskontroll av normal respektive 

utvidgad kontroll 

11 § SLVFS 2001:30, omtryck 

LIVFS 2011:3 

Livsmedelsinspektör  
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2 Besluta att verksamhetsutövare ska 

undersöka, utreda, ge råd och vidta de 

åtgärder som krävs om gränsvärden 

överskrids 

SLVFS 2001:30, omtryck 

LIVSFS 2011:3 

Livsmedelsinspektör  

3 Fastställande av faroanalys enligt 2 c § i 

SLVFS 2001:30 samt 

undersökningsprogrammet och dess 

parametrar, provtagningspunkter och 

frekvensen av normal respektive utvidgad 

undersökning 

12 § SLVFS 2001:30 Livsmedelsinspektör  

Begravningsförordningen (1990:1147) 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttrande till länsstyrelsen angående 

utströende av aska på annan plats än 

begravningsplats 

30 § Begravningsförordningen 

(1990:1147) 

Miljöinspektör  

Anmälan om nedgrävning av döda djur, Statens jordbruksverks föreskrifter, SJVFS 2014:43 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Besluta om godkännande av 

nedgrävningsplats för kropp av sällskapsdjur 

och hästdjur 

 

 

 

 

 

 

27 § SJVFS (2014:43) Miljöinspektör  
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Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 
En tillsynsmyndighet som anges i 2-7 §§ får i 

sin tillsynsverksamhet meddela de 

förelägganden eller förbud som behövs för 

att denna lag och anslutande föreskrifter ska 

följas. 

I beslut om föreläggande eller förbud får 

tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får 

inte omvandlas till fängelse. 

 

9§ 2018:2088 Föreläggande: Miljöinspektör 

Förbud: Avdelningschef 

 

2 
En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran 

få de upplysningar, handlingar, varuprover 

och liknande som behövs för myndighetens 

tillsyn enligt denna lag. 

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna 

lag har en tillsynsmyndighet rätt att få 

tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som berörs av denna lag eller 

anslutande föreskrifter och får där göra 

undersökningar och ta prover. För uttagna 

prover betalas inte ersättning. 

 

18§ 2018:2088 

19§ 2018:2088 

Miljöinspektör  

3 Polismyndigheten ska på begäran av en 

annan tillsynsmyndighet lämna den hjälp 

som behövs vid tillämpningen av 18 §. 

 

 

19§ 2018:2088 Avdelningschef  
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Remisser och yttranden 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

1 Yttranden till Polismyndigheten i ärenden 

om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse 

Ordningslagen (1993:1617) Miljöinspektör 

 

 

2 Yttrande till Polismyndigheten om allmänna 

sammankomster, offentliga tillställningar, 

bullrande verksamheter och liknande 

verksamheter 

Ordningslagen (1993:1617) Miljöinspektör  

3 Yttrande till andra myndigheter   Avdelningschef 

Miljö-och vattenplanerare rörande 

vattenremisser 

Yttranden av större vikt ur 

principiell eller annan karaktär 

besvaras av nämnden 

Yttrande till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige besvaras av 

nämnden 

4 Svara på remisser  Avdelningschef 

Miljö- och vattenplanerare rörande 

vattenremisser 

Remisser av större vikt ur 

principiell eller annan karaktär 

besvaras av nämnden 

Remisser till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige besvaras 

av nämnden 

 
 
 
  



37 (31) 
 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över ärenden och ärendegrupper som är att anse som ren verkställighet 
 

Verkställighet karaktäriseras bland annat av att  

 

• Beslutsalternativ saknas på grund av lagar, avtal eller andra bindande regler 

• Formellt beslut finns till exempel i budget eller andra måldokument 

• Det rör sig om beslut i samband med den dagliga löpande arbetsledningen 

• Det avser åtgärder som i huvudsak bara berör den interna verksamheten 

• Det inte kan överklagas. 

 

För att underlätta och effektivisera verksamheten är det viktigt att det finns mål och riktlinjer samt att det finns rutiner för uppföljning och kontroll. 

 

Exempel på verkställighetsärenden 
 

Ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden 

 

• Avrop från tecknade ram- eller inköpsavtal 

• Debitering enligt fastställd taxa 

• Indrivning av fordran och utfärdande av fullmakt i sådana ärenden 

• Representation upp till 5000 kr 

• Attestering och utbetalning av fakturor eller andra utbetalningsunderlag enligt den fastställda attesträtten 

• Söka och bevaka statsbidrag 

• Svara på enkäter och rapporteringar till andra myndigheter 

 

Personaladministrativa ärenden 
 

• Samverkan och förhandlingar i enlighet med lokalt samverkansavtal och lagen om medbestämmanderätt 

• Tjänstledighet enligt lagar och avtal 

• Arbetsrutiner 

• Beslut om fortbildning inom budget 

• Anställdas studiebesök, kurser och konferenser 

• Beviljande av semester och annan ledighet enligt avtal 

• Rehabilitering 

• Tjänstgöringsintyg och betyg 
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Bilaga 2 
 

Förkortningar 
I denna delegationsordning används följande förkortningar: 

Lagar 
 

KL Kommunallagen 

FL  Förvaltningslagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

PBL Plan- och bygglagen 

LGS Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

LFS Lagen om färdigställandeskydd 

FBL Fastighetsbildningslagen 

AL Anläggningslagen 

LL Ledningsrättslagen 

LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

LOL Lag om lägenhetsregister 

BAB Lag om bostadsanpassningsbidrag 

LSO Lag om skydd mot olyckor 

MB Miljöbalken 

SP Lagen om sprängämnesprekursorer 

SSL Strålskyddslagen 

LML Livsmedelslagen 

TL Tobakslagen 

OL Ordningslagen 

 

Förordningar 
 
PBF Plan- och byggförordningen 

FBE Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 

FSO  Förordning om skydd mot olyckor 

FMH Förordning om miljöfarlig verksamhet 

FMKB Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

FAPT Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 

MPF Miljöprövningsförordningen 

LFM Livsmedelsförordningen 

SSF Strålskyddsförordningen 

 Förordning om avgifter för offentlig kontroll 

 Begravningsförordningen 
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Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Förordning om vattenverksamhet 

 Förordning om bekämpningsmedel 

 Avfallsförordningen 

 

Föreskrifter, regler mm 
 

BBR Boverkets byggregler 

BFS Boverkets föreskrifter 

EKS Boverkets konstruktionsregler 

NFS Naturvårdsverkets föreskrifter 

SLVFS Livsmedelsverkets författningssamling (äldre) 

LIVSFS Livsmedelsverkets författningssamling 

SJVFS Statens Jordbruksverks föreskrifter 

SSMFS Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar 



Miljö- och byggavdelningen
Gunilla Skoog,
gunilla.skoog@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2022-03-01

Referens
MBN400 2022/00025
EDP 2018-835

Slutrapport: LOVA-bidrag för vatten- och
avloppsrådgivning

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och
godkänner slutrapporten.

Ärendebeskrivning
Projektets syfte har varit att ge stöd till fastighetsägare för att hitta lämpliga VA-
lösningar och skapa förutsättningar för samfälligheter i permanenta områden med
tätbebyggelsestruktur. Fokus har varit riktat mot fastighetsägare inom
vattenskyddsområden samt utan kommunalt VA.
VA-rådgivning ska finnas tillgänglig på kommunen för dem som önskar, men
rådgivaren skall också ägna sig åt uppsökande insatser.
Projektet har sträckts sig mellan januari 2019 och december 2021. Länsstyrelsen har
i beslutet som fattades den 11 september 2018 beviljat LOVA-stöd med maximalt
1 488 912 kr till projektet.
Miljö- och byggavdelningen har haft en projektanställd som arbetat under den tid
som projektet varit igång och arbetat aktivt med enskild avloppsrådgivning i olika
aktiviteter. Miljö och byggavdelningen har genom projektet fått ett större
kunskapsunderlag kring områden där enskilt VA tidigare varit bristfälligt och
medborgaren har fått mer kunskap kring vilken påverkan ett enskilt avlopp har för
miljön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-01
Slutrapport 2022-02-25

Gunilla Skoog
Miljö- och byggchef

Beslutet ska skickas till
Digitala akten



 
 
 

 
Miljö- och byggavdelningen 
Gunilla Skoog,   
miljobygg@smedjebacken.se 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-25 
Diarienr 

MBN-2018-835 

  

 
 

Postadress E-postadress Telefon Telefax 

777 81 SMEDJEBACKEN miljobygg@smedjebacken.se 

 

0240-66 00 00 0240-742 43 

 

 

Slutrapport LOVA bidrag rådgivning i vatten och avloppsfrågor 
 
Syfte och mål 
Projektets syfte har varit att ge stöd till fastighetsägare för att hitta lämpliga VA-lösningar och skapa 

förutsättningar för samfälligheter i permanenta områden med tätbebyggelsestruktur. Fokus har varit 

riktat mot fastighetsägare inom vattenskyddsområden samt utan kommunalt VA.  

VA-rådgivning ska finnas tillgänglig på kommunen för dem som önskar, men rådgivaren skall också 

ägna sig åt uppsökande insatser.  

 

Genom att arrangera minst 10 större seminarier och bjuda in fastighetsägare med enskilda avlopp, skall 

rådgivaren även engagera och informera invånare om vattenstatus i kommunen och om påverkan från 

enskilda avlopp. Målgruppen för rådgivningen är boende och fastighetsägare i områden med 

tätbebyggelsestruktur och utanför kommunala VA-verksamhetsområden. Det huvudsakliga syftet med 

rådgivningen är att minska påverkan av näringsämnen och miljögifter från enskilda avlopp. Rådgivaren 

skall även stödja kommunen i att ta fram underlag och handlingsplan för vattenförekomster med syfte 

att kunna förbättra vattenstatusen i dessa.  

 

Projekttid och ekonomi 
Projektet har sträckts sig mellan januari 2019 och december 2021. Länsstyrelsen har i beslutet som 

fattades den 11 september 2018 beviljat LOVA-stöd med maximalt 1 488 912 kr till projektet.  

 

Metod och genomförande 
Miljö- och byggavdelningen har haft en projektanställd som arbetat under den tid som projektet 

varit igång. Miljö- och byggkontoret har aktivt arbetat med enskild avloppsrådgivning genom att: 

 

➢ Inventera status för de enskilda avloppen i utpekade områden. Inventeringen har pågått 

kontinuerligt under hela perioden. Detta har skett genom att gå igenom område för 

område och skicka ut inventeringsblankett där medborgaren fått självskatta sitt avlopp 

genom färgsättning (grönt, gult eller rött). Därefter har alla röda avlopp besökts eller fått 

ett rådgivande samtal om hur medborgaren ska gå tillväga och vilka lösningar som skulle 

vara lämpliga.  

 

➢ Gett stöd om enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar, en del 

fysiska platsbesök har skett, men mestadels via tfn samtal pga. covid -19. Denna 

rådgivning har inte varit uppsökande, här har medborgaren själv ringt till miljö och 

byggavdelningen.  

 

➢ Ett arbete med GIS skikt har skett för att ta fram underlag där miljöpåverkan bedöms vara 

stor och där någon form av åtgärd krävs för att uppnå MKN för vatten. Detta arbete är nu 

klart och kan presenteras i kommunens GIS skikt. Detta underlag ligger även till grund 

om det finns behov av kommunalt vatten och avlopp. Se exempel på GIS skikt som vi i 

projektet arbetat med, se figur 1.  

 

 

 

mailto:miljobygg@smedjebacken.se


 

 
Postadress E-postadress Telefon Telefax 

777 81 SMEDJEBACKEN miljobygg@smedjebacken.se 

 

0240-66 00 00 0240-742 43 

 

  
Figur 1 exempel på GIS skikt som utarbetats för att få en helhet i arbetet kring miljöpåverkan. 

 

➢ En plan för hur seminarier/utbildningsinsatser ska ske har utarbetats, tyvärr har detta 

blivit framskjutet pga. covid -19. Medborgarkontoret har varit stängt där vi bland annat 

hade tänkt att vara för att nå medborgarna. Detta arbete kommer tyvärr får lov att ske 

utanför projekttiden eftersom samlingar har varit mycket svårt att få till under denna tid 

då pandemin har pågått. Fokus har i stället legat på uppsökande personliga samtal med 

medborgaren. 

 

➢ Informationsmaterial är framtaget för projektet som har kunnat användas i samband med 

träffar med medborgare som kommit till kontoret, men även i mailkontakt har 

presentationen använts.  

 

Utvärdering efter projektet 
VA-rådgivningen behöver vävas in i det dagliga arbetet hos miljöinspektörerna och om rådgivning sker i 

tidigt skede blir det också lättare att utföra miljötillsyn och få in kompletta uppgifter som senare kan 

handläggas kring enskilda avlopp. Ett beslut om att anställa en miljöinspektör med fokus enskilda 

avlopp har skett under projektiden och där rådgivning är en stor bit i detta arbete. Den nya 

miljöinspektören började 2022 och kommer att fortsätta med detta arbete även utanför projekttiden 

eftersom v bedömer att detta arbete varit ett bra och framgångsrikt koncept.  

 

Miljö och byggavdelningen har genom projektet fått ett större kunskapsunderlag kring områden där 

enskilt VA tidigare varit bristfälligt och medborgaren har fått mer kunskap kring vilken påverkan ett 

enskilt avlopp har för miljön.  

 

 
Kopia till 

Digitala akten 

mailto:miljobygg@smedjebacken.se


Miljö- och byggavdelningen
Samir Hazrat,
samir.hazrat@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
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Datum
2022-03-01

Referens
MBN214 2022/00029
EDP 2021-70

Begäran om planbesked för Norra Brustorpet,
Söderbärke Kyrkby 8:76

Förslag till beslut
Miljö-och byggnadsnämnden beviljar begäran om planbesked för fastigheten
Söderbärke Kyrkby 8:76 och ger miljö-och byggkontoret i uppdrag att ta
fram förslag till detaljplan.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen ska överensstämma med dagens verksamhet samt öppna för
framtida utveckling av området. Området är detaljplanelagt som bostäder
men används idag som förskola och fritids. Planförslaget säkerställer
förskolans verksamhet samt att området omfördelas så att det även
fortsättningsvis ska vara möjligt för bostadsändamål.
Lagstöd
PBL 2010:900 (SFS 2014:900)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-01
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Samir Hazrat
Planarkitekt

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsutskottet
Digitala akten
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Diarienummer 2021.70 

 
 

 

 

 
 
 

CHECKLISTA-UNDERSÖKNING 

Detaljplan för Norra Brustorpet, Söderbärke Kyrkby 8:76 

Söderbärke, Smedjebackens kommun, Dalarnas län 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Järnvägen 

Rv 66 

Planområde 

Genomfart 
Söderbärke 
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En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys som leder fram till 
ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) behöver tas fram för en detaljplan eller inte. För en detaljplan som kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan ska enligt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB upprättas.  

Checklistan ska också användas till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, 
trots att planens genomförande inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då be-
dömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet, kan de under planarbetets gång komma att 
ändras i och med att ny kunskap kan tillkomma, samt att inriktningen på planförslaget kan 
ändras, vilket innebär att bedömningarna ska ses som preliminära. 

Begrepp 

Strategisk miljöbedömning Processen för miljöbedömnings- och 
miljökonsekvensbeskrivningsarbetet 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Skriftlig dokumentation av miljöbedömningen 

Undersökning Bedömning om en plan behöver MKB eller inte 
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CHECKLISTA 

 

Beskrivning 

Typ av plan: Detaljplan upprättas med standardförfarande. 

Beskriv befintliga förhållanden: Norra Brustorpet ligger i Söderbärke och i närheten finns service i form av butik, 
vårdcentral, skola, fritids och förskola. Området omfattas av en gällande detaljplan från 
1991. I norra delen av området har en förskola uppförts med tillfälligt bygglov. 
Planområdet ligger inom befintlig bebyggelsestruktur och består idag primärt av 
obebyggd mark som används i vissa delar som skolgård till förskolan. Området 
avgränsas av Brusgatan i väster och av Bergsmansvägen i söder. I öster gränsar 
planområdet till befintliga bostadsområden. 

Beskriv planförslaget: 
Miljö-och byggkontoret har fått i uppdrag av samhällsbyggnadsutskottet att ta fram en 
ny detaljplan för Norra Brustorpet. Syftet är att detaljplanen ska överensstämma med 
dagens verksamhet samt öppna för framtida utveckling av området. Området är 
detaljplanelagt som bostäder men används idag som förskola och fritids, planförslaget 
säkerställer förskolans verksamhet samt att området omfördelas så att planen även 
fortsättningsvis ska vara möjligt för bostadsändamål.   

Medverkande tjänstemän: 
Gunilla Skoog, miljö-och byggchef 

Samir Hazrat, planarkitekt 

Tjänstemän på miljö-och byggkontoret   

 

Undersökning Ja/Nej Beskrivning 

Måluppfyllelse: Strider planen mot …? 

– Gällande planer och program 

– Miljömål (nationella och lokala) 

– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv) 

Nej Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan 
som bebyggelseområden, samt att bebyggelse bör 
tillkomma i befintliga byar och stråk genom 
förtätning. Genomförandet av detaljplanen bedöms 
bidra positivt till miljömålet God bebyggd miljö 
genom tillskottet av bostadsnära och 
ändamålsenliga förskolelokaler samt genom 
säkerställandet av bostads- och skolnära 
naturmiljö. 

Området omfattas inte av riksintressen. 

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)? 

– In- och utblickar 

– Historiska samband 

Nej Bebyggelsen planeras så att utblickar mot 
jordbrukslandskapet i söder bevaras. Innan marken 
planlades för bostäder har marken använts som 
åkrar. För att värna om landskapsbilden kommer 
nya byggnader att anpassas efter befintligt 
material, färg och stil. Detaljplanen antas bidra till 
karaktärsdrag i bebyggelse, eftersom ny 
bebyggelse återskapar och bevarar karaktärsdrag 
från 1900 talets arkitektur.  

Bedömningen är att landskapsbilden eller historiska 
samband inte påverkas negativt av planförslaget.  
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Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)? 

– Riksintresse för naturvård 

– Natura 2000-område 

– Naturreservat/Naturskydd 

– Strandskydd 

– Rödlistade arter 

– Annan värdefull natur 

Nej 

 

Inga riksintressen för Natura 2000-områden, 
naturreservat, strandskydd, rödlistade arter eller 
andra kända naturvärden påverkas.  

Planförslaget skyddar ett naturområde inom 
planområdet dels för att värna om miljön och såväl 
för att det anses vara viktigt för förskolan.  

Påverkas rekreation och friluftsliv? 

– Riksintresse för friluftsliv 

– Befolkning 

– Grönstruktur 

Nej Området omfattas inte av riksintresse för friluftsliv.   

Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för kulturmiljö 

– Kulturreservat 

– Fornminne 

– Byggnadsminne 

– Kulturminnesvård 

– Annan värdefull kulturmiljö 

Nej 
Inga noteringar finns i berörda myndigheters 
offentliga databaser på forn- eller kulturlämningar 
inom planområdet. 

 

Påverkas omgivande miljö? 

– Mark 

– Luft 

– Vatten 

– Klimat 

Nej 
Viss påverkan kommer att ske på luftkvalitén i och 
med en ökad trafikmängd till och från planområdet, 
dock bedöms inte den påverkan vara påtaglig. 
Läget nära busslinje minskar behovet av bil. De 
nybildade fastigheterna kommer att anslutas till 
befintligt kommunalt - VA och därmed bedöms att 
utsläpp av näring ej påverkar de 
miljökvalitetsnormen.  

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra 
resurser? 

– Mark, vatten, materiella resurser m.m. 

– Transporter, kommunikationer, energi m.m. 

Nej Planförslaget möjliggör förtätning av Söderbärke 
centrum och lokaliseras i anslutning till befintlig 
service och kollektivtrafik. 

Söderbärke som är den näst största orten i 
Smedjebackens kommun har stort utbud av 
offentlig service som förskola, årskurs 4 till 9, 
vårdcentral, bibliotek, apoteket, livsmedelsbutik 
samt buss och tågtrafik. Bebyggelse av bostäder i 
Norra Brustorpet kommer att stärka 
serviceunderlaget i Söderbärke.  
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Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från 
omgivningen eller ger planen upphov till störningar? 

– Buller/vibrationer 

– Föroreningar (mark, luft, vatten) 

– Överskrids miljökvalitetsnormer? 

 

Ja Trafik- och bullerstörningar kan uppstå under 
byggtiden. Miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
bedöms inte påtagligt bli påverkad. 

Dagvattenstrategi, Dagvattenriktlinjer samt andra 
kommunala styrdokument kommer följas under 
detaljplaneprocessen för att säkerställa att inga 
hälsorisker uppstår eller andra störningar till 
omgivningen.  

Finns det risker för…? 

– Översvämning 

– Skred 

– Erosion 

Nej En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts 
för planområdet. Den anger att marken är lämplig 
för bebyggelse och att risk för skred och erosion 
inte föreligger. Området är inte översvämnings-
känsligt enligt MSB:s översiktskartering. 

 
 

Slutsats om fortsatt utredningsbehov 

Samlad bedömning: Olika avvägningar har gjorts mellan olika intresse och har resulterat i 
en samlad bedömning. Den miljöpåverkan som planen ger bedöms 
inte vara betydande vare sig i sina delar eller som helhet. 

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan: Utifrån denna undersökning bedöms genomförandet av planen inte 
medföra betydande miljöpåverkan 

 

 

Motiverat ställningstagande: Detaljplanen för Brustorpet har vid ett genomförande inte bedömts 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. Ingen miljöbedömning 
behöver därför genomföras och därmed ingen MKB upprättas.  

De allmänna konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
redovisas i planbeskrivningen. 

Datum: 

 

Namnunderskrift 

Upprättad: 2022-03-01 

 

Samir Hazrat, planarkitekt 



Miljö- och byggavdelningen
Göran Vallin,
goran.vallin@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
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Datum
2022-03-02

Referens
MBN408 2022/00027
EDP 2022-158

Föreläggande om markteknisk undersökning,
Gnetkällans avfallstipp

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets förslag till föreläggande som
sitt eget och översänder det till Smedjebackens kommun.

Ärendebeskrivning
Förorenade områden har klassats av Länsstyrelserna i Sverige i fyra olika
riskklasser, där riskklass 1 är mest förorenad mark och riskklass 4 är minst
förorenad. Av de kommunala deponierna har Länsstyrelsen ansvar för
samtliga objekt i riskklass 1, men riskklasserna 2-4 är kommunens
tillsynsansvar. Gnetkällans avfallstipp hör till riskklass 2 och ska därför i
enlighet med gällande avfallsplan utredas med en miljöteknisk
undersökning.
I kommunen finns 5 stycken riskklass 2 objekt som ska vara undersökta
enligt MIFO fas-2 år 2022. Föreläggande är ett steg för att delvis kunna
uppfylla målsättningen.
Smedjebackens kommun, genom samhällsbyggnadsutskottet, Tekniska
kontoret, har ansvaret för gamla kommunala deponier, och ska därför
föreläggas om att utföra åtgärder vid deponin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-02
Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-03-02

Göran Vallin
Miljö- och livsmedelsinspektör

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Digitala akten
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Diarienr 

MBN-2022-158 

 

 

 

 

Postadress E-postadress Telefon Telefax 

777 81 SMEDJEBACKEN miljobygg@smedjebacken.se 
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Förslag till beslut, föreläggande att genomföra miljötekniska 
markundersökningar på fastigheten By och Bengtsgård 71:4, 
Smedjebackens kommun 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar förelägga Smedjebackens kommun, orgnr 

212000-2205, om att inkomma med en provtagningsplan av förorenat område från 

den avslutade kommunala deponi som bedrivits på fastigheten By och Bengtsgård 

71:4, Gnetkällans avfallstipp. 

1. Smedjebackens kommun, ska upprätta en provtagningsplan för undersökning 

av föroreningar vid den kommunala deponin på fastigheten By och 

Bengtsgård 71:4. Planen ska upprättas utifrån naturvårdsverkets rapporter nr 

4917 ”metodik för förorenade områden”, nr 4310 och 4311, ”Vägledning för 

miljötekniska undersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de uppgifter 

som anges i Svenska Geotekniska Föreningens Fälthandbok (SGF Rapport 

2:2013).  

Av provtagningsplanen ska framgå hur bolaget avser att undersöka: 

a. vertikal och horisontell utbredning av föroreningar från den 

kommunala deponin i mark och grundvatten 

b. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, 

grundvatten och lakvatten 

I provtagningsplanen ska tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, 

exempelvis kartor, flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och 

arkivhandlingar som valet av provtagningspunkter baserats på. Placering av 

provpunkter ska utföras där så är tekniskt möjligt och på flera djup i 

marklagren för att eventuella föroreningars vertikala och horisontella 

utbredning ska kunna fastställas. 

2. Smedjebackens kommun, ska inkomma med en provtagningsplan enligt punkt 

1, för en miljöteknisk undersökning till miljö- och byggnadsnämnden senast 6 

månader efter delgivning av detta beslut.  
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3. Smedjebackens kommun, ska genomföra och bekosta kompletterande 

undersökningar i enlighet med framtagen, och av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd provtagningsplan enligt punkt 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. 

Undersökningarna ska genomföras enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets 

rapport nr 4918 ”metodik för förorenade områden”, nr 4310 och 4311 

”Vägledning för miljötekniska undersökningar” (del 1 och 2) och i Svenska 

Geotekniska Föreningens Fälthandbok (SGF Rapport 2:2013). Medier som 

ska omfattas är mark och grundvatten. 

4. Smedjebackens kommun, ska inkomma med en åtgärdsutredning och en 

riskvärdering där förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas. 

Åtgärdsutredning, riskvärderingen samt förslag till övergripande åtgärdsmål 

ska utföras i enlighet med Naturvårdsverkets rapport ”Att välja 

efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978). Åtgärdsutredningen med förslag till 

slutligt åtgärdsalternativ ska inkomma till Miljö- och byggkontoret senast 3 

månader efter genomförd provtagning. 

Avgift för handläggning av ärendet kommer att debiteras utifrån nedlagd tid 

med en timavgift enligt gällande taxa.  

Lagstöd:  

Miljöbalken (1998:808) 

2 kap. 2, 3 och 7 §§ 

10 kap. 2 och 3 §§  

26 kap. 9, 21 och 22 §§ 

 

Motivering för beslut 

Ansvarsbedömning 

Smedjebackens kommun är verksamhetsutövare för alla nedlagda kommunala 

deponier i Smedjebackens kommun, och är därför ansvarig för att genomföra 

undersökningar vid dessa deponier.  

Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun är tillsynsmyndighet för 

alla nedlagda kommunala deponier inom kommunen. 

Lagstiftning 

Miljöbalken talar om att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet, 

eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs. Alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utförda de 

skyddsåtgärder, ska iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 

som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (2 kap, 

2-3 §, Miljöbalken (MB)) 
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Kraven i 2 kapitlet 2-5 §§ i miljöbalken, gäller så länge som det inte kan anses 

orimligt att uppfylla dom. (2 kap, 7 §, MB). 

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och 

förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut 

som har meddelats med stöd av balken ska följas. (26 kap, 9 §, MB) 

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en 

åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och 

handlingar som behövs för tillsynen. (26 kap, 21 § MB) 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befara medför 

olägenhet för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att 

avhjälpa olägenhet för sådan verksamhet skyldig att utföra sådana undersökningar 

av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. (26 kap, 22 §, 

MB) 

Miljö- och byggkontorets bedömning 

Smedjebackens kommun har ansvaret för gamla nedlagda kommunala deponier 

som finns i kommunen. För att uppnå det nationella miljömålet om giftfri miljö 

ska alla nedlagda kommunala deponier av riskklass 2 undersökas närmare för att 

kunna konstatera om miljörisk finns. 

En rimlighetsavvägning har gjorts av att genomföra beslutet, och miljö- och 

byggnadsnämnden anser att det är rimligt att kommunen genomför de 

undersökningar som behövs för att ha kontroll på den verksamhet som man har 

ansvar över.  (2 kap, 7 §, MB). 

Gnetkällans avfallstipp är klassad av Länsstyrelsen Dalarna till riskklass 2, enligt 

MIFO fas-1 rapport IDnr F2061-0004, som senast är reviderad 2008.  

Enligt antagen avfallsplan för Smedjebackens kommun ska objekten i kommunen 

vara utredda fram till och med 2022. 

Ärendebeskrivning 

I Sverige bedrivs ett omfattande arbete med att undersöka och åtgärda förorenade 

områden. Detta i syfte att förhindra skador och olägenhet för människors hälsa 

och miljön. Till stöd för myndigheternas arbete finns bland annat 

miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och miljöbalken, vars mål är en hållbar 

utveckling.  

Enligt miljöbalkens mål ska en hållbar utveckling främjas genom bland annat att 

följa de allmänna hänsynsreglerna. Den som vidtar en åtgärd ska vidta skäliga 

försiktighetsmått och begränsningar för att förebygga olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Samtliga bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas så att 

miljöbalkens mål och syfte uppnås på bästa sätt. När det råder tveksamhet om vad 

som ska beslutas bör miljökvalitetsmålen vara vägledande och det som gynnar 

hållbar utveckling väljas. (1 kap, 1 § MB, 2 kap MB.) 

Kommunala prioriteringar och mål 

Dalarnas län och Smedjebackens kommun har bland annat valt att prioritera 

miljömålen ”Giftfri miljö” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Smedjebackens 
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kommun har i sin budget ett mål om att vara en ekokommun i framkant, där arbete 

med minskade giftutsläpp är en del för att nå målet.  

Miljö- och byggnadsnämnden har som mål att som tillsynsmyndighet påskynda 

arbetet med utvärdering samt vid behov att åtgärder utförs för att minska 

belastningen på miljön av förorenade områden. 

I avfallsplanen, som antogs i fullmäktige i Smedjebackens kommun 2018-04-23 § 

40, finns ett mål att år 2022 ha undersökt alla kommunala deponier med riskklass 

2. Detta föreläggande är ett steg på vägen för att uppfylla målen. 

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” 

Efter riksdagsbeslut den 22 juni 2010 har miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” 

följande lydelse: Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 

av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Den 26 april 2012 beslutade regeringen om preciseringar och etappmål i 

miljömålssystemet. Bland annat preciseras att med målet ”Giftfri miljö” avses: 

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar 

inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden, 

Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 

mot människors hälsa eller miljön. 

Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” 

Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” lyder: Grundvattnet ska ge en 

säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” preciseras så att med målet 

avses bland annat att: 

Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar 

användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvatten-försörjning, 

Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status, 

Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö 

för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

Ärendets fortsättning 

Bedömning kommer ske om provtagningsplanens omfattning är tillräcklig innan 

miljötekniska undersökningar utreds, och resultatet av de miljötekniska 

undersökningarna kommer ge underlag för ytterligare beslut.  
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Övriga upplysningar 

I det första steget är vida screening-analyser nödvändiga för att identifiera de 

föroreningar som finns, speciellt vid områden som har en komplex 

föroreningsbild. 

Miljöenheten skickar en kopia av detta beslut till länsstyrelsen i Dalarna för 

kännedom och registrering i EBH-stödet. 

Kontakt bör tas med fastighetsägare som äger mark vid deponin.
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Hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut 
 

Om du inte är nöjd med miljö- och byggnadsnämndens beslut kan du 

överklaga det.  

 

Hur gör jag? 

• Du måste överklaga skriftligt och berätta vilket beslut du vill 

överklaga.  

• Varför du vill överklaga beslutet och hur du vill att det ska 

ändras.  

• Ange ärendets paragraf- eller diarienummer  

• Om du har handlingar eller information som du anser stöder din 

uppfattning kan du bifoga dem till överklagandet 

• Underteckna skrivelsen med namn, personnummer, postadress, 

telefonnummer och e-postadress. 

• Om du har ett ombud som skriver överklagande, kan ombudet 

själv underteckna skrivelsen. I sådana fall skickar du med en 

fullmakt där nämnden ser att ombudet har rätt att föra din talan. 

• För att överklagandet ska kunna prövas måste din skrivelse ha 

kommit in till miljö- och byggnadsnämnden senast tre veckor 

från den dag då du fick beslutet. 

 

Mottagare av överklagandet är Länsstyrelsen Dalarna, men det ska 

skickas eller lämnas in till: 

Brevsvar sänds till  E-post sänds till 

Smedjebackens kommun miljobygg@smedjebacken.se 

Miljö- och byggkontoret 

777 81 Smedjebacken 

 

 

Vad händer sen? 

Om överklagandet har kommit i rätt tid har miljö- och 

byggnadsnämnden möjlighet att själva ändra beslutet. Om nämnden 

väljer att inte ändra beslutet kommer handlingarna att skickas vidare till 

länsstyrelsen för beslut. Du bör vara beredd på att det kan ta flera 

månader innan länsstyrelsen fattar beslut om överklagandet. 
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DELGIVNINGSKVITTO  

Datum 

2022-03-02 
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MBN-2022-158 
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Delgivningskvitto 
 

Avser beslut om Föreläggande om markteknisk undersökning, Gnetkällans 

avfallstipp 

 

Jag bekräftar att jag har tagit mot beslut daterat 2022-03-02 från Miljö- och 

byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun i ärende med dnr MBN-2022-158 

 

Ort Datum 

  

 

Underskrift/namnteckning 

  

Namnförtydligande (textat) 

 

 

 

 
Information 

Det här delgivningskvittot ska så fort som möjligt skrivas under 

scannas/fotograferas och mailas till miljobygg@smedjebacken.se. Det går också 

bra att skicka det till Smedjebackens kommun, Miljö- och byggkontoret, 777 81 

Smedjebacken, eller lämnas i postlådan vid ingången till miljö- och byggkontoret. 

Om ni scannar eller fotograferar och mailar in delgivningskvittot behöver 

originalet inte skickas in. 

 

Du som skriver på kvittot ska ha rätt att företräda verksamhetsutövaren/ 

företaget/fastighetsägaren/föreningen som kvittot adresserats till.  

 

Denna underskrift är enbart en bekräftelse på att du mottagit beslutet, inte att du 

godtagit beslutet. Är du missnöjd med beslutet, går det att överklaga enligt bifogad 

information om hur man överklagar.  
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Datum
2022-03-02

Referens
MBN422 2022/00028
EDP 2022-100

Upphörande av krav på årlig besiktning, Bylandets ARV

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att besiktningsintervallet för
reningsverket Bylandet återgår till det normala intervallet för verksamheten.
Motivering till beslut

Verket har vid den senaste rapporten fungerat bra för driften och
utsläppsvärden har legat på godkända nivåer. Inledande rapportering av
verkets funktion under 2021 och utsläppsvärden har sett bra ut, därför kan
besiktningsintervallet återgå till det normala.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden fattade den 16 maj 2017, Dnr 2017-161,
MBN § 44, beslut om att det bland annat skulle genomföras periodiska
besiktningar årligen fram till dess att nämnden aviserat ändring av
besiktningsintervallet.
Beslutet togs för att följa upp verkets funktion efter att gränsvärden för
utsläpp från verket hade överskridits.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-01

Göran Vallin
Miljö- och livsmedelsinspektör

Beslutet ska skickas till
Barken Vatten & Återvinning AB, sabine.dahlstedt@wbab.se
Digitala akten
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Johan Harrysson,
johan.harrysson@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2022-02-28

Referens
MBN407 2022/00022
EDP 2022-134

Ansökan om strandskyddsdispens, Torrbo 7:5

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och
beslutar att bevilja strandskyddsdispens för:

 Utbyggnad fritidshus

 Förrådsbyggnad

 Växthus
på fastigheten Torrbo 7:5.

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från
strandskyddsbestämmelserna för:

 Utbyggnad fritidshus

 Förrådsbyggnad

 Växthus
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
1. Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har

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

3. 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 §)

4. Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du
ett skriftligt meddelande om det.

5. 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.



Smedjebackens kommun
Datum
2022-02-28 MBN 2022/00022

Sida
2(2)

Ärendebeskrivning
Jan Eric Wrethag har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för

 Utbyggnad fritidshus

 Förrådsbyggnad

 Växthus
Sökanden hänvisar till att, området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom
sammanhållen bebyggelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-02-28
Tomtplatsavgränsning

Johan Harrysson
Samhällsplanerare

Beslutet ska skickas till
Jan Eric Wrethag, Olvonstigen 17, 77143 Ludvika,
jan-eric.wrethag@hitachienergy.com
Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se
Digitala akten
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Ansökan om strandskyddsdispens, Torrbo 7:5 

Ärendebeskrivning 

Jan Eric Wrethag, Olvonstigen 17, 77143 LUDVIKA, har inkommit med en 

ansökan om strandskyddsdispens för: 

* Utbyggnad fritidshus 

* Förrådsbyggnad 

* Växthus 

Förrådets storlek är 7,5 x 5,5 m, med en nockhöjd på 5 m. Växthusets storlek:  

5,1 x 3,1m, med nockhöjd på 3,2 m. För utbyggnad fritidshus, se bilaga planritning. 

Fastigheten är legaliserad genom sämjedelning beslutad år 1974 och ligger inte 

inom detaljplanelagt område. Platsen för byggnation ligger inom ÖP skikt 

Riksintresse naturvård och värdefulla odlingslandskap. Tomtplatsavgränsning är i 

enlighet med ovan nämnda byggnaders yttermått. 

Inga kända höga naturvärden finns på det aktuella området  

Miljö- och byggkontorets bedömning 

Ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömning. Särskilda skäl för 

strandskyddsdispens finns, enligt: Enligt 7 kap 18c § punkt nr 1. Åtgärden bedöms 

inte innebära några väsentliga förändringar i livsvillkoren för växt- eller djurarter. 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte påverkar allemansrätten 

och har ingen avhysande effekt på allmänheten längs stranden.  

Lagstöd 

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken (1998:808), gäller strandskydd vid havet och vid 

insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar 

för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet på land- och i vatten. 

Enligt kap 15 § första och andra punkten i miljöbalken får inte nya byggnader 

uppföras inom ett strandskyddsområde. Byggnader eller byggnaders användning får 

inte heller ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där man annars skulle ha fått 

färdas fritt. 

Enligt 7 kap 18b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet, om 

det finns särskilda skäl och dispens avser något annat än det som anges i 7 kap 18a 

§ första och andra punkten. 
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Enligt 7 kap 18c § får man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

dispens från strandskyddet beakta endast det område som upphävandet eller 

dispensen avser: 

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

strandskyddets syften 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, versamhet 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, eller 

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 

Av 7 kap. MB 18d § framgår att strandskyddsdispens kan medges i områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).  

Enligt 7 kap 18 § ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas 

i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. 

Enligt 7 kap 25 § innebär att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det 

göras intresseavvägning där även hänsyn tas till enksilda intressen. 

Enligt 7 kap 26 § får strandsskyddsdispens endast ges om det är förenligt med 

strandskyddets syften. 

 

 

Johan Harrysson 

Samhällsplanerare 

 

Kopia till 

Jan Eric Wrethag, Olvonstigen 17, 77143 LUDVIKA,  

jan-eric.wrethag@hitachienergy.com 

Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se 

Digitala akten 
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Miljö- och byggavdelningen
Johan Harrysson,
johan.harrysson@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
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Datum
2022-02-28

Referens
MBN407 2022/00023
EDP 2022-161

Ansökan om strandskyddsdispens, Vad 5:22

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och
beslutar att bevilja strandskyddsdispens för Attefallshus och bastu på
fastigheten Vad 5:22.

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från
strandskyddsbestämmelserna för Attefallshus och bastu.

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
1. Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har

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

3. 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 §)

4. Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du
ett skriftligt meddelande om det.

5. 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.

Ärendebeskrivning
Ola Hammarström har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens
för Attefallshus och bastu (ersätter befintlig). Sökanden hänvisar till följande
skäl:
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Fastigheten är belägen utanför detalplanelagt område och utanför
sammanhållen bebyggelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-02-28
Tomtplatsavgränsning

Johan Harrysson
Samhällsplanerare

Beslutet ska skickas till
Ola Hammarström, Danskvägen 1, 77636 HEDEMORA
Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se
Digitala akten
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Ansökan om strandskyddsdispens, Vad 5:22 

Ärendebeskrivning 

Ola Hammarström, Danskvägen 1, 77636 Hedemora, har inkommit med en 

ansökan om strandskyddsdispens för Attefallshus och bastu (ersätter befintlig). 

Attefallshusets mått är 6,55 x 4,58 m och bastuns är 6 x 2,5 m. Fastigheten  

Vad 5:22 är tillkommen genom avstyckning år 1962. Tomtplatsavgränsning är i 

enlighet med fastighetsgräns. Platsen för byggnation ligger inom LIS-område, inte 

inom detaljplan, och inte heller inom sammanhållen bebyggelse. 

Inga höga naturvärden finns på den aktuella byggplatsen, men närhet finns till 

naturvärden, enligt Skogsstyrelsens kartskikt ”objekt med naturvärden”. Förövrigt 

ligger tomten inom ÖP skikt Riksintresse friluftsliv och är en etablerad tomtplats. 

Miljö- och byggkontorets bedömning 

Ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömning. Särskilda skäl för 

strandskyddsdispens finns, enligt 7 kap. MB 18d § (LIS-skäl). Åtgärden bedöms 

inte innebära några väsentliga förändringar i livsvillkoren för växt- eller djurarter. 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte påverkar allemansrätten 

och har ingen avhysande effekt på allmänheten längs stranden.  

Lagstöd 

Enligt 7 kap 13 § miljöbalken (1998:808), gäller strandskydd vid havet och vid 

insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningar 

för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet på land- och i vatten. 

Enligt kap 15 § första och andra punkten i miljöbalken får inte nya byggnader 

uppföras inom ett strandskyddsområde. Byggnader eller byggnaders användning får 

inte heller ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar 

eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där man annars skulle ha fått 

färdas fritt. 

Enligt 7 kap 18b § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet, om 

det finns särskilda skäl och dispens avser något annat än det som anges i 7 kap 18a 

§ första och andra punkten. 

Enligt 7 kap 18c § får man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om 

dispens från strandskyddet beakta endast det område som upphävandet eller 

dispensen avser: 
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1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, versamhet 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, eller 

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 

 

Av 7 kap. MB 18d § framgår att strandskyddsdispens kan medges i områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).  

Enligt 7 kap 18 § ska det i ett dispensbeslut anges i vilken utsträckning mark får tas 

i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. 

Enligt 7 kap 25 § innebär att vid prövning om ett särskilt skäl föreligger ska det 

göras intresseavvägning där även hänsyn tas till enksilda intressen. 

Enligt 7 kap 26 § får strandsskyddsdispens endast ges om det är förenligt med 

strandskyddets syften. 

 

 

Johan Harrysson 

Samhällsplanerare 

 

Kopia till 

Ola Hammarström, Danskvägen 1, 77636 Hedemora, ola@russinbacken.se 

Länsstyrelsen Dalarna, dalarna@lansstyrelsen.se 

Digitala akten 
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Miljö- och byggavdelningen
Christer Eriksson,
christer.eriksson@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum
2022-02-28

Referens
MBN231 2021/00086
EDP 2021-775

Förhandsbesked för avstyckning av 7 st tomter,
Söderbärke Kyrkby 3:21

Förslag till beslut
1. Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 3 st. tomter på område

A beviljas med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) att
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och placering i
enlighet med inkomna handlingar.

2. Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 7 st. tomter på område
B beviljas med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) att
den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och placering i
enlighet med inkomna handlingar.

3. Som villkor iförhandbeskedet gäller följande: Krav som ska uppfyllas är
Boverkets angivna riktvärden för buller.

4. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 854 kr i enlighet med fastställd taxa
av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Motivering till beslut

Ansökan för avstyckning av 3 st. tomter på område A samt för avstyckning
av 7 st. tomter på område B bedöms uppfylla kraven för lokalisering av
bebyggelse enligt 2 kap. 1–6 och 9–11 §§ PBL.
Upplysningar

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja
åtgärden krävs även bygglov och startbesked.

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som
görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft.

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Dalarnas län men skickas till Smedjebackens kommun, Miljö- och
byggnadsnämnden
777 81 Smedjebacken eller skickas som e-post till
miljobygg@smedjebacken.se.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked tilltänkt avstyckning för nybyggnad av
enbostadshus/fritidshus. Område A planeras 3 st. tomter och på område B 7
st. tomter. Tomtplatsen är tänkt att bli ca 2000 m2. Fastigheten är belägen
utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
WBAB yttrande
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Den tänkta byggnationen ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet
för VA. Byggherren får själv bekosta ledningsdragning genom avtal med
WBAB fram till förbindelsepunkten.
Buller och vibrationer

På grund av närhet till väg 66 har en bullerberäkning begärts in. Krav som
ska uppfyllas är Boverkets angivna riktvärden för buller.
För bostäder gäller följande riktvärden från Boverket:
 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

Skulle den begärda bullerberäkningen visa på högre värden än de riktlinjer
som är angivna, ska sökanden i bygglovsskedet inkomma med förslag på
åtgärd så att dessa krav på så vis uppfylls.
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 har bedömts vara berörda. Synpunkter har inkommit från ägaren
till Västerby 10:7, Västerby 10:10, Västerby 10:16, Västerby 10:9 och
Västerby 2:21 som motsätter sig att ny bebyggelse uppförs på platsen. De
olägenheter som anges är inte av sådan väsentlig karaktär att de bedöms
utgöra hinder för exploatering av angivet markområde.
WBAB har yttrat sig att det går att lösa VA-frågan genom avtal.
Trafikverket har yttrat sig med synpunkter angående buller och avstånd till
väg 66.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-28
Situationsplan och översiktskarta
Yttrande från grannar
Yttrande från WBAB daterat 2021-09-16
Yttrande från Trafikverket daterat 2021-09-27

Christer Eriksson
Byggnadsinspektör

Beslutet ska skickas till
Sökande Mikael Andersson, mikael@br-andersson.se
Digitala akten
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Från:  jasmine.skarp@trafikverket.se

Skickat:  2021-09-27 15:49

Till:  miljobygg@smedjebacken.se

Ämne:  Söderbärke kyrkby 3:21

Kopia:  christer.eriksson@smedjebacken.se, mikael.oscarson@trafikverket.se

MBN-2021-775
TRV 2021/107781

 
 
Trafikverket har följande synpunkter på förhandsbeskedet för Söderbärke kyrkby 3:21.
 
Buller
Allmänt om Trafikverkets ansvar som myndighet och väghållare:
Trafikverket har ett ansvar för att bidra till en hälsosam boendemiljö, och det innefattar bland annat minskat
buller.
Det transportpolitiska hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Hänsynsmålet ska bland annat
bidra till ökad hälsa och till att de 16 nationella miljökvalitetsmålen uppnås, däribland ”God bebyggd miljö”.
God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö.
 
Hur bullerexponering påverkar vår hälsa:
Bullerexponering ger enligt studier hos Karolinska institutet både en omedelbar påverkan och
långtidseffekter.
 
Omedelbar påverkan vid bullerexponering
Stresspåslag som ger:
- Stresshormoner
- Hjärtats slagvolym
- Hjärtfrekvens
- Sammandragning av blodkärl
- Påverkan på blodtryck
- Frisättning av fria fettsyror till blodbana
- Mobilisering av glukos
- Aggregering av trombocyter (påverkar blodets viskositet)
 
Långtidseffekter av bullerexponering ger:
- Allmän störning, sömnstörning, kronisk stress
- Högt blodtryck
- Hjärtinfarkt
- Eventuellt stroke
- Eventuellt övervikt
- Eventuellt typ 2 diabetes
 
Forskning visar att det varje år avlider ca 600 personer i Sverige p g a bullerstörningar.
 
 
Nya bostadshus på fastighet Söderbärke kyrkby 3:21
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Bostadshus planeras att byggas intill väg 66. Väg 66 kommer att byggas om på vägsträckan förbi fastighet
Söderbärke kyrkby 3:21 där det planeras att byggas nya bostadshus.
Idag passerar det på väg 66 förbi fastighet Söderbärke kyrkby 3:21 ca 3200 fordon per årsdygn, Ådt.
 
Planering av nya bostadshus ska utgå från en trafikökning som tar höjd för framtida trafik, dvs minst 20 år
fram i tiden efter att bostadshusen har byggts.
Passerande trafik på sträckan kan om 20 år vara dubblerad.
 
Dessa riktvärden ska klaras vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av väg:
Utomhus vid husfasad: ekvivalent 55 dBA, maxnivå 70 dBA.
Inomhus ekvivalent 30 dBA, maxnivå 45 dBA.
 
Vid samtidig väsentlig ombyggnad av väg och bostadsbyggande ska planering av bygge av nya bostadshus
och bullerskyddande åtgärder utgå från beslutade riktvärden för nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
väg.
 
För att klara beslutade riktvärden utomhus år 2040 för nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av väg, utan
att genomföra bullerskyddande åtgärder, behöver ett bostadshus på vägsträckan förbi fastighet Söderbärke
kyrkby 3:21 vara placerade ca 100 meter från väg 66.
 
Beslutade riktvärden för inomhusnivåer ska alltid innehållas för en god boendemiljö inomhus.
 
 
Bullernivåer idag från väg 66 vid befintligt bostadshus på sträckan:
Avstånd till väg 66 är ca 40 meter.
 
Bullernivåer från väg 66:
Utomhus: ekvivalent nivå 59 dBA, maximal nivå 71 dBA.
Inomhus: ekvivalent nivå 30 dBA, maximal nivå 42 dBA.
Inomhusnivåer utgår från den dämpning som standard-fönster ger.
 
 
Bullernivåer år 2040 från väg 66 vid befintligt bostadshus på sträckan:
Avstånd till väg 66 är ca 40 meter.
 
Bullernivåer från väg 66:
Utomhus: ekvivalent nivå 62 dBA, maximal nivå 75 dBA.
Inomhus: ekvivalent nivå 33 dBA, maximal nivå 45 dBA.
Inomhusnivåer utgår från den dämpning som standard-fönster ger.
 
 
Resultat:
Utomhusnivåer: beslutade riktvärden vid bostadsbygge överskrids.
Inomhusnivåer: beslutat riktvärde för ekvivalent bullernivå vid bostadsbygge överskrids, beslutat riktvärde
för maximal bullernivå vid bostadsbygge innehålls.
 
 
Slutsatser om buller
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Vid samtidig väsentlig ombyggnad av väg och bostadsbyggande ska planering av bygge av nya bostadshus
och bullerskyddande åtgärder utgå från beslutade riktvärden för nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
väg.
En god boendemiljö behövs även i framtiden. Det innebär att beslutade riktvärden för trafikbuller ska
innehållas i framtiden, dvs minst 20 år fram i tiden.
Bullerdämpande åtgärder ska utgå från ökad trafik i framtiden, minst 20 år fram i tiden, vilket kan vara en
fördubblad trafikmängd jämfört med idag.
 
 
Om en god boendemiljö utomhus för planerade bostadshus:
Avstånd från väg till planerade bostadshus ska vara minst 40 meter från väg 66.
Det behövs även en bullerskärm mot väg, t ex bullervall eller bullerplank, för att riktvärden utomhus ska
innehållas.
Bullerskyddad uteplats behövs på baksidan av huset mot Bergsmansvägen.
 
Även vid låg trafikmängd på lokala vägar nära bostadshus kan maximala bullernivåer bli mycket höga vid
bostadshusen.
 
 
Om en god boendemiljö inomhus för planerade bostadshus:
Väggar, fönster och ventiler ska dämpa trafikbullernivåer så att beslutade riktvärden inomhus innehålls även
i framtiden, dvs minst 20 år fram i tiden.
Sovrum och rum för gemensam vistelse behöver finnas på den tystare sidan, dvs på sidan mot
Bergsmansvägen.
 
Beslutade riktvärden inomhus, ekvivalent 30 dBA och maximalt 45 dBA ska innehållas.
 
 
Avstånd mellan väg 66 och ev bullervall eller bullerplank
Den skyltade hastigheten kommer att bli 100 km/ timme när väg 66 är ombyggd.
Det innebär att säkerhetszonen kommer att sträcka sig 10 meter från den nya vägkanten. Inom
säkerhetszonen ska inga oeftergivliga föremål tillkomma, med tanke på trafiksäkerheten.
Planerad byggstart av väg 66 är år 2027.
Trafikverket kommer att sätta upp ett viltstängsel när väg 66 är ombyggd, ca 8 meter från den nya
vägkanten.
Vägområdet kommer när vägen är ombyggd, att omfatta 10 meter från dagens vägkant.
 
Till dess att vägen är ombyggd har Trafikverket tillfällig nyttjanderätt på ytterligare några meter utanför
vägområdet. Ytan kommer tex att användas som upplag för jord. Yta för vägområde och tillfällig
nyttjanderätt sträcker sig totalt 15 meter från dagens vägkant.
Inom vägområde och område för tillfällig nyttjanderätt får inget annat än det som hör till vägen finnas. När
vägen är ombyggd kommer den yta som hör till den tillfälliga nyttjanderätten att återgå till fastighetsägaren.
 
Om den sökande vill uppföra en vall eller ett plank innan vägprojektet är klart, så ska det stå utanför
vägområde och område för tillfällig nyttjanderätt, dvs minst 15 meter från den vägkant som väg 66 har idag.
Om den sökande vill bygga efter att vägprojektet är klart räcker det med att plank eller vall står utanför
vägområdet och säkerhetszonen, dvs minst 10 meter från den ombyggda vägens asfaltskant. Avståndet för
vallen räknas från dess närmsta släntfot.
En vall kommer att ta mycket yta i anspråk och den sjunker med åren. Med tanke på det kan ett bullerplank
vara ett bra alternativ.
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Hälsningar Jasmine Skarp
 
 
Jasmine Skarp
Samhällsplanerare
Region Mitt
 
 
jasmine.skarp@trafikverket.se  
Direkt: 010- 123 58 06
 

Trafikverket
Box 417
801 05 Gävle
Besöksadress: Röda vägen 1, Borlänge
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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Från:  Tommy Norgren <tommy.norgren@wbab.se>

Skickat:  2021-09-16 11:12

Till:  miljobygg@smedjebacken.se <miljobygg@smedjebacken.se>

Ämne:  SV: REMISS - SÖDERBÄRKE KYRKBY 3:21

Hej!
 
Hur har man tänkt lösa VA-frågan då ett av områdena(söder ut) ligger utanför vårt verksamhetsområde. Det
går ju att lösa vi avtal om man vill då vi hänvisar till en förbindelsepunkt där det finns VA idag.
 

Från:WBAB Info <info@wbab.se>
Skickat: den 16 september 2021 08:53
Till: Tommy Norgren <tommy.norgren@wbab.se>; Sabine Dahlstedt <sabine.dahlstedt@wbab.se>
Ämne: VB: REMISS - SÖDERBÄRKE KYRKBY 3:21
 
 
 

Från: Christer Eriksson <christer.eriksson@smedjebacken.se>
Skickat: den 16 september 2021 08:25
Till:WBAB Info <info@wbab.se>
Ämne: REMISS - SÖDERBÄRKE KYRKBY 3:21
 
REMISS
 
MBN-2021-775
SÖDERBÄRKE KYRKBY 3:21
 
Svar senast 2021-10-04
 
Bilagor:
Remiss
Situationsplan
Översiktskarta
 
 
Hälsningar
Christer Eriksson
Byggnadsinspektör
 
Smedjebackens kommun
Miljö-och byggkontoret
777 81 Smedjebacken
Tfn: 0240-66 01 71
 
Besöksadress: Malmgatan 14, Smedjebacken
E-post: christer.eriksson@smedjebacken.se
www.smedjebacken.se
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Miljö- och byggavdelningen
Jesper Låås,
jesper.laas@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2022-02-15

Referens
MBN228 2022/00026
EDP 2021-950

Föreläggande om rättelse, Hagge 1:201

Förslag till beslut
1. Fastighetsägarna Jonas Skoglund (19800409-6932) och Jennie Engström

(19810702-7164) föreläggs i enlighet med 11 kap 20 § Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) att senast den 30 september 2022 riva
komplementbyggnaden och återställa marken som beskrivs i bilaga 1.

2. Om rättelse inte görs får miljö- och byggnadsnämnden besluta att
åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska
ske i enlighet med 11 kap 27 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Motivering till beslut

Efter ägarutredning har miljö- och byggnadsnämnden konstaterat att
fastighetsägarna för Hagge 1:201, Jonas Skoglund (19800409-6932) och
Jennie Engström (19810702-7164) är faktiska ägare av
komplementbyggnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att lov i efterhand inte är möjligt
då komplementbyggnaden är placerad dels på kvartersmark som är avsedd
för högspänningsledning samt parkmark.
Bedömning görs att tidsfristen är rimlig i relation till åtgärderna som krävs
för rättelse. Fastighetsägarna har då gott om tid att hitta en alternativ
placering inom sin egen fastighet, söka de tillstånd som kan krävas samt att
marken runt komplementbyggnaden hinner torka upp så att skador på
gräsmattan kan minimeras.
Beslutet har kommunicerats med fastighetsägarna innan nämndens
sammanträde och de har inte inkommit med några synpunkter.
Enligt ovanstående bedömning ska ett rättelseföreläggande meddelas enligt
11 kap 20 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Upplysningar

Beslut om föreläggande skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning
i fastighetsregistret enligt 11 kap 40 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Så snart byggnadsnämnden fått kännedom om att rättelse skett ska nämnden
anmäla detta till inskrivningsmyndigheten enligt 11 kap 43 § Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).
Detta beslut kan överklagas.



Smedjebackens kommun
Datum
2022-02-15 MBN 2022/00026

Sida
2(2)

Ärendebeskrivning
En anmälan om olovligt byggande inlämnades till miljö- och
byggnadsnämnden 2021-10-15. Enligt inkomna handlingar så är byggnaden
placerad på två fastigheter, Hagge 1:2 samt Hagge 1:262. I gällande
detaljplan är byggnaden dels placerad på parkmark som ägs av Hagge
Samfällighetsförening samt på kvartersmark som är avsedd för
högspänningsledning och ägs av Smedjebackens kommun.
I en tidig bedömning antog miljö- och byggnadsnämndens handläggare att
byggnaden uppförts och nyttjas av fastighetsägaren till Hagge 1:201.
Brev skickades till samtliga lagfarna ägare för fastigheterna Hagge 1:2,
Hagge 1:262 samt Hagge 1:201 för att utreda vem som är ägare av
byggnadsverket.
Miljö- och byggnadsnämndens handläggare besökte fastigheten den 15
december 2021 och konstaterade att en överträdelse hade skett. Efter samtal
med fastighetsägarna för Hagge 1:201 tog de på sig ansvaret över
komplementbyggnaden och framförde önskemål om att tidsfristen för
rättelsen skulle sträcka sig till efter sommaren.

Beslutsunderlag
Anmälan om olovligt byggande 2021-10-15
Bilaga 1 2022-02-15
Tjänsteskrivelse 2022-02-15

Jesper Låås
Byggnadsinspektör

Beslutet ska skickas till
Fastighetsägare
Inskrivningsnämnden
Digitala akten



Bilaga 1

HAGGE 1:201

Inom markerat område skall komplementbyggnaden rivas och

marken återställas i samråd med respek ve fas ghetsägare

för Hagge 1:2 (Smedjebackens kommun) och Hagge 1:262

(Hagge samfällighetsförening).



Från:  Nagy, Per <Per.Nagy@vbelnat.se>

Skickat:  2021-10-21 10:53

Till:  Christer Eriksson <christer.eriksson@smedjebacken.se>

Ämne:  VB: Byggnad inom vår ledningsrätt

Bilagor:  Hagge 1_201.pdf

Hej,
 
Har ni kikat något på detta ärende? Se nedan.
 
Med vänlig hälsning,
 
Per Nagy
T.f Chef Drift & Anläggning
 
 

Västerbergslagens Elnät AB
Postadress: Box 860 I 771 28 Ludvika
Besöksadress: Svetsarevägen 4 I 771 42 Ludvika
Tel: 0240-876 41 I E-post: per.nagy@vbelnat.se
www.vbenergi.se
 
I vår integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. Läs
mer på vbenergi.se

 

Från: Nagy, Per
Skickat: den 15 september 2021 09:07
Till: Christer Eriksson <christer.eriksson@smedjebacken.se>
Ämne: Byggnad inom vår ledningsrätt
 
Hej Christer,
 
Tänkte höra med er om ni har beviljat bygglov för denna? Byggnaden inskränker nämligen på vår
ledningsrätt och det vore olyckligt om det beviljats bygglov utan vår vetskap. Den står väldigt nära
vår ledning, det är endast 8 meter till ytterfas. Kan du inte kika på detta så kanske vi kan ta en
dialog hur vi undviker sådana frågor i framtiden.
 
Med vänlig hälsning,
 
Per Nagy
Tf. Chef Drift & Anläggning
 
 

Västerbergslagens Elnät AB
Postadress: Box 860 I 771 28 Ludvika
Besöksadress: Svetsarevägen 4 I 771 42 Ludvika
Tel: 0240-876 41 I E-post: per.nagy@vbelnat.se
www.vbenergi.se
 
I vår integritetspolicy ser du vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. Läs
mer på vbenergi.se

Smedjebackens kommun Inkom: 2021-10-21 Dnr: MBN-2021-950

mailto:per.nagy@vbelnat.se
http://www.vbenergi.se/
https://www.vbenergi.se/integritetspolicy/
mailto:per.nagy@vbelnat.se
http://www.vbenergi.se/
https://www.vbenergi.se/integritetspolicy/


 

Smedjebackens kommun Inkom: 2021-10-21 Dnr: MBN-2021-950



Miljö- och byggavdelningen
Hannah Wigner Tollbäck,
hannah.wigner.tollback@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2022-03-01

Referens
MBN427 2022/00030
EDP 2022-210

Upphävande av föreläggande om försiktighetsmått med
anledning av anmälan enligt 9 kap § 6 miljöbalken,
Topcell AB, Västerby 3:22

Förslag till beslut
Miljö- och byggavdelningen föreslår att miljö- och byggnadsnämndens
ordförandebeslut 2020-07-14 DB MBN-2020-365, upphävs eftersom
verksamheten inte längre är anmälningspliktig enligt miljöbalken och
villkoren i föreläggandet inte stämmer överens med den verksamhet som i
dagsläget bedrivs av Topcell AB på fastigheten Västerby 3:22 i
Smedjebackens kommun.
Motivering till beslut

Topcell AB bedömdes tidigare omfattas av klassningspunkt 20.60 i
Miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten har ändrats sedan
anmälan och omfattas inte längre av anmälningsplikt enligt miljöbalken
(1998:808). Villkoren i föreläggandet stämmer inte längre överens med den
verksamhet som bedrivs och behöver därför upphävas.

Ärendebeskrivning
Topcell AB anmälde under 2020 sin verksamhet till Miljö- och
byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun. Verksamheten bedömdes
omfattas av klassningspunkt 20.60 i Miljöprövningsförordningen (2013:251)
då de planerade att tillverka skivor av träråvara och behövde därför anmälas.
På grund av driftproblem ändrades driften hos verksamheten till att istället
producera lösull av träråvara. Det finns i dagsläget inga planer på att
tillverka skivor av träråvara. Produktion av lösull är inte anmälningspliktig
enligt miljöbalken.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-01
Ordförandebeslut 2020-07-14, DB MBN-2020-365 (Dnr 2020-628)

Hannah Wigner Tollbäck
Miljöinspektör

Beslutet ska skickas till
Topcell AB, info@topcell.se
Digitala akten

mailto:info@topcell.se
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 Delegationsbeslut 
 
2020-07-14 

Dnr MBN-2020-628 
 
DB MBN-2020-635 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Postadress E-postadress Telefon Telefax 

777 81 SMEDJEBACKEN miljobygg@smedjebacken.se 

 

0240-66 00 00 0240-742 43 

 

 

 

   

Topcell AB 

Elvéns väg 2 

77760 SÖDERBÄRKE 

 

 

Ordförandebeslut i brådskande ärende 
 
Föreläggande om försiktighetsmått med anledning av anmälan 
enligt 9 kap § 6 miljöbalken, Västerby 3:22 
 

Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden ger tillstånd till Topcell AB, orgnr 559031-9520, (nedan 

kallat företaget) att bedriva tillverkning av träfiberisolering på fastighet Västerby 3:22 

enligt följande villkor: 

 

1. Enligt miljöbalken 2 kap 2–3§§ ska alla som bedriver en verksamhet skaffa den 

kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 

olägenhet. Alla som bedriver en verksamhet ska också utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. 

 

2. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas 

huvudsakligen i enlighet med vad företaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig 

i ärendet. Mindre ändringar av verksamheten skall anmälas till tillsynsmyndigheten i 

enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

 

3. Verksamhetskoden 20.60 enligt miljöprövningsförordningen  

(2013:251) ska följas och kunna visas upp att den efterlevs. 

 

4. Buller från anläggningen inklusive transporter skall begränsas så att inte högre 

ekvivalent ljudnivå uppkommer som begränsningsvärde utomhus vid närmaste 

bostäder än: 

 

Leq dag 

(06–18) 

Leq kväll 

(18-22) samt lör-, sön- 

och helgdag (06-18) 

Leq natt 

(22-06) 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 

annat än vid enstaka tillfällen 

  

mailto:miljobygg@smedjebacken.se


 
 

 
    

    

 

 

 

5. Uppstår problem med buller, damning, nedskräpning, lukt eller annan störning från 

verksamheten skall åtgärder omedelbart vidtas i samråd med 

tillsynsmyndigheten för att avhjälpa problemen.  

 

6. Mellanlagring av flytande farligt avfall och kemikalier ska ske invallat eller 

inomhus utan golvbrunnar och minst rymma den största behållarens volym plus 

10% av övriga behållares volym. 

 

7. Egenkontrollprogram ska upprättas, senast 6 månader efter driftsättande av 

verksamheten. Programmet ska inlämnas till tillsynsmyndighet.  

 

8. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall detta i god tid 

före nedläggning anmälas till tillsynsmyndigheten.  
 

Lagstöd 
2 kap 2, 3,6 och 7 §§, 9 kap 1 och 3 §§, 26 kap 9, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken 

(1998:808). 8 kap 7 § Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
 

Beskrivning av ärendet 
Topcell AB har anmält sin verksamhet i form av tillverkning av träfiberisolering på 

fastighet Västerby 3:22 i Smedjebackens kommun. Aktuell verksamhetskod enligt 

miljöprövningsförordningen är 20.60. 

 

Verksamheten ska tillverka träfiberisolering genom att mekaniskt riva kvistmassa till 

mindre fibrer som passar som isoleringsmaterial. Processen går till på så sätt att 

kvistmassa torkas och blandas med ett bindemedel som binder ihop fibrerna till en 

isoleringsmatta. Fibrerna sprutas med ett brandskyddsmedel och torkas i en  

DALT-anläggning. Därefter ökas volymen av materialet genom torkning av iblandning 

av luft. Utöver tillverkningen av träfiberisolering kommer även tillverkning av egna 

träpallar att ske. Träpallarna kommer bestå av träplankor och sättas ihop med spik. 

Träplankorna köps in.   

 

Verksamheten är planerad att bedrivas dygnet runt på vardagar. Vid enstaka tillfällen 

kan arbete under helgen förekomma. Buller kan uppstå från verksamheten, framförallt 

från transporter vid leveranser och vid förflyttning av råvaror på fastigheten. 

Tillverkningsprocessen använder inget processvatten. Raffinören har en tank på cirka 5 

liter av färskvatten som används till kylning. Detta är ett slutet system och avdunstat 

vatten ersätts vid behov. Utsläpp till luft sker. Innan luftutsläppen finns filter. Förvaring 

och användning av kemikalier sker. De kemikalier som används levereras i pulverform 

och är vattenlösliga. Golvbrunnar finns i lokalen. Dessa är försedda med möjlighet till 

uppsamling av olja.  

 

Avfall som uppstår är hushållsavfall, trärester (från tillverkning av träpallar samt från 

filtren), plast och rester från städning. Hushållsavfall, plast och rester från städning tas 

om hand av extern aktör medan trärester tillförs pelletspannan.  

 

Fastigheten Västerby 3:22 är belägen på Söderbärke industriområde i Smedjebackens 

kommun och ligger väster om väg 66 i Söderbärke. Området är inte detaljplanelagt. 

Området har karaktär av industriområde och lantbruk. Närmsta bostadshus ligger cirka 

200 meter från verksamheten. Transporter till och från verksamheten passerar inte 

bostadshusen.  



 
 

 
    

    

 

Beskrivning av verksamheten 

Kvistmassa köps in och leverans sker via lastbil eller tåg. Kvistmassan lagras i tält före 

användning. Kvistmassan transporteras till lastfickor med hjälpt av en lastare. Från 

lastfickorna matas kvistmassan in med hjälp av skruvmatare till skraptransportör och 

vidare till raffinör. Raffinören river materialet till rätt fiberstorlek. Det rivna materialet 

transporteras på band till torkugnen. Torkugnen är kopplad till cykloner som avskiljer 

finare fibrer som följer med varmluften ut. Materialet som samlas upp i cyklonerna 

transporteras via lufttransport till en lastficka för lösull. 

 

Efter torkugnen transporteras fibrerna via lufttransport till 2 stycken buffers där de 

blandas med bindemedlet. Bindemedlet finns i en ficka som fylls på med hjälp av truck. 

Bindemedel och fibrerna blandas i en grovmixer och transporteras därefter via 

lufttransport till en sluten buffer. Under lufttransporten på väg till ugnen sprayas 

fibrerna med flamskyddsmedel. Vid inmatning till ugnen formas fibrerna till en 

isoleringsmatta. Ugnen värms med indirekta gasolvärmare. Efter ugnen kyls isoleringen 

ned och därefter skärs isoleringen till önskad storlek.  

 

De färdiga skivorna av isolering sorteras på höjden av en stacker. Därefter kommer den 

första packstationen där skivorna komprimeras och plastas in i en emballagesäck. En 

packrobot staplar flera emballagesäckar på en pall. Pallarna tillverkas i egen lokal på 

fabriksområdet. Därefter passerar den färdiglastade pallen den andra packstationen där 

den lindas med kymplast. Utmatning av inplastade kollin på pall sker via 

rulltransportör.  

 
Panna för tillverkning av processånga 

BKtech Energy AB kommer att sköta en panna på fastigheten. Denna panna kommer att 

leverera processånga till TopCell AB. Inledningsvis kommer pannan att vara en 

oljepanna för att sedan bytas ut till en bioeldad panna.  

 

Motivering till beslut 
Topcell AB har anmält en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken. 

Klassningspunkt 20.60 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) är aktuell. 

Miljökontoret bedömer att det tänkta lokaliseringen av verksamheten är lämplig då den 

ligger på ett befintligt industriområde. Transporter kommer inte passera bostadshus. 

Miljökontoret bedömer att verksamheten behöver föreläggas med försiktighetsmått för 

att minimera riskerna för påverkan på människors hälsa och miljö. Om störningar från 

verksamheten uppstår ska dessa åtgärdas i dialog med miljökontoret. Miljökontoret ska 

även meddelas vid ändring eller upphörande av verksamheten. 

 

Med hänsyn till att verksamheten är en industri med risk för störande ljud samt för att 

verksamheten ska vara igång dygnet runt bedömer miljökontoret att det är rimligt att 

förelägga om begränsningsvärden för buller. Verksamheten kommer även använda sig 

av kemikalier och miljökontoret bedömer att det är skäligt att ställa krav på förvaringen 

av dessa för att minimera riskerna för skador vid spill eller läckage.  

 

Miljökontoret bedömer att det är skäligt att ställa krav på verksamheten att inkomma 

med ett egenkontrollprogram till tillsynsmyndigheten. Egenkontrollprogrammet ska 

vara anpassat utifrån verksamheten och vara en hjälp för verksamhetsutövaren och 

tillsynsmyndigheten att kontrollera relevanta punkter i verksamheten. Verksamheten 

kommer bland att ha olika filter för rening, t.ex. dammfilter och ANW-filter. Dessa 

filter behöver underhåll, provtagning och kontroll. Miljökontoret bedömer att detta 

bättre regleras i ett egenkontrollprogram än i ett villkor.  
  



 
 

 
    

    

 

Avgifter 
Enligt beslutad taxa i kommunfullmäktige tas en avgft ut för handläggning av ärendet. 

Timavgiften är fastställd till 1000 kr/timme. Denna anmälan har en handläggningstid på 

8 timmar, vilket innebär att kostnaden blir 8000 kronor, faktura kommer att skickas 

separat. 

 
Upplysningar 

Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med 

5 och 21§§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

Bedrivs miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet, skall den nye 

verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning snarast möjligt upplysa 

tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. 

 
 

 

Lena Ludvigsson-Olafsen 

Ordförande miljö- och byggnadsnämnden 

 

 

Bilaga 

Hur man överklagar 

Delgivningskvitto 

 

 

 

 



Miljö- och byggavdelningen
Lena Johansson,
lena.a.johansson@smedjebacken.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
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Datum
2022-03-02

Referens
MBN002 2022/00004
EDP 2022-16

Delegationsbeslut 2022

Förslag till 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
Miljö- och byggkontorets delegationsbeslut 2022-02-03—2022-03-01
Räddningstjänstens delegationsbeslut 2022-01-01—2022-03-01

Lena Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till
Digitala akten



Postlista Smedjebackens
kommun

2022-03-02

Urval: Händelse - Händelsedatum: '2022-02-03...2022-03-01'; Händelsekategorikod: 'DELB;
ORDF;FÖRE;FÖRH;SLU;START'

Lena Johansson

Händelse

Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista

Namn Fastighetsbeteckning

Ärendetyp Ärendemening

Händelsekategori Rubrik

Sekretess

MBN-2021-874 2022-02-16 Inkommande GSG

* *

Administrativa ärenden *

Delegationsbeslut *

21 kap 1 §

MBN-2021-1023 2022-02-16 Utgående RLN

Hani Isak KROOK 8

Anmälan Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, Krook 8

Delegationsbeslut Avvisning av ärende

MBN-2021-840 2022-02-04 Upprättad RLN

Gunnel Axelsson SKARVIKEN 1:72

Anmälan Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, Skarviken 1:72

Delegationsbeslut Nybyggnad komplementbyggnad

MBN-2022-102 2022-02-04 Upprättad RLN

Johan Ristrand VAD 4:12

Anmälan Installation av braskassett i bef. murad eldstad

Delegationsbeslut Startbesked eldstad

MBN-2021-777 2022-02-11 Utgående RLN

Joakim Kvarnström JOBSBO 4:4

Anmälan Installation av kamin Contura 890T och premodulskorsten  Jobsbo 4:4

Slutbesked Slutbesked

MBN-2021-1096 2022-02-15 Utgående RLN

Daniel Adriansson UNIVERSALEN 5

Anmälan Installation av braskamin Jötul F3 och insatsrör till bef. murstock

Slutbesked Slutbesked

MBN-2022-133 2022-02-21 Utgående RLN

Roger Hemming SAXE 18:1

Anmälan Installation av braskassett Contura i5

Slutbesked

MBN-2021-905 2022-02-21 Utgående anntje

Jeanette Isaksson TORRBO 4:4

Anmälan Installation av kamin Contura 556 och systemskorsten, Torrbo 4:4

Slutbesked Slutbesked

MBN-2022-133 2022-02-10 Upprättad RLN

Roger Hemming SAXE 18:1

Anmälan Installation av braskassett Contura i5

Startbesked Startbesked eldstad

1 (5)



Händelse

Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista

Namn Fastighetsbeteckning

Ärendetyp Ärendemening

Händelsekategori Rubrik

Sekretess

MBN-2022-53 2022-02-16 Upprättad RLN

Steel Hotel AB DOMHERREN 2

Anmälan Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd avser väsentlig ändrad planlösning

Startbesked Anmälan om ändrad användning

MBN-2022-156 2022-02-16 Upprättad RLN

Peter Näslund STORA SNÖÅN 23:5

Anmälan Installation av braskassett Contura i5 i bef. öppen spis samt rökgasslang i bef.
skorsten

Startbesked Startbesked eldstad/rökkanal

MBN-2022-157 2022-02-16 Upprättad RLN

Eilert Johansson SKARVIKEN 1:67

Anmälan Installation av braskassett Contura i5 i bef. öppen spis och rökgasslang i bef.
skorsten

Startbesked Startbesked eldstad/rökkanal

MBN-2022-198 2022-03-01 Utgående RLN

Andreas Ericsson HUGGNORA 8:8

Anmälan Installation av braskamin Termatech

Startbesked Startbesked installation av braskamin

MBN-2021-1038 2022-02-08 Utgående RLN

Roger Johansson KOLPEBO 1:32

Bygglov komplementbyggnad Nybyggnad av komplementbyggnad (garage)

Startbesked Startbesked

MBN-2021-387 2022-02-03 Utgående CEN

Esbjörn Edberg VAD 2:35

Bygglov nybyggnad Nybyggnad av enbostadshus och garage Vad 2:35

Startbesked Startbesked eldstad

MBN-2019-987 2022-02-22 Utgående CEN

IP Only Networks AB STORA SNÖÅN 5:2

Bygglov nybyggnad Ansökan om bygglov

Slutbesked Slutbesked

MBN-2020-625 2022-02-28 Utgående CEN

Telia Towers Sweden AB  (Jan Tägtström) BILLSJÖN 2:1

Bygglov nybyggnad Ansökan om bygglov

Slutbesked Slutbesked

MBN-2022-154 2022-03-01 Upprättad RLN

Johanna Dahlman BY OCH BENGTSGÅRD 9:57

Bygglov nybyggnad Nybyggnad av enbostadshus och garage med carport

Delegationsbeslut Nybyggnad av enbostadshus och garage med carport

MBN-2021-643 2022-02-04 Utgående JLS

Anna Sofia Karlsson HAGGE 1:274

Bygglov nybyggnad Nybyggnad av fritidshus, Hagge 1:274

Delegationsbeslut Byte av kontrollansvarig

2 (5)



Händelse

Diarienummer Händelsedatum Riktning Handläggare Tillhör postlista

Namn Fastighetsbeteckning

Ärendetyp Ärendemening

Händelsekategori Rubrik

Sekretess

MBN-2022-41 2022-02-14 Upprättad RLN

Ingrid Håkansson SAXE 17:10

Bygglov nybyggnad Nybyggnad av fritidshus

Delegationsbeslut Nybyggnad av fritidshus

MBN-2015-311 2022-02-17 Utgående CEN

Jan Lundin VÄSTERBY 5:16

Bygglov om- och tillbyggnad ANSÖKAN OM BYGGLOVTillbyggnad av inglasad altan

Slutbesked Slutbesked

MBN-2016-230 2022-02-22 Utgående CEN

Sören Wetterskog BRUSTORPET 4:2

Bygglov om- och tillbyggnad ANSÖKAN OM BYGGLOVnybyggnad av enbostadshus och
uthusHandlingar i tidigare ärende 2006.0670

Slutbesked Slutbesked

MBN-2018-236 2022-03-01 Utgående CEN

Daniel Johansson TORRBO 13:8

Bygglov om- och tillbyggnad ANSÖKAN OM BYGGLOVÄndrad användning av garage och installation
av eldstad/rökkanal

Slutbesked Slutbesked

MBN-2021-999 2022-02-25 Utgående RLN

Leif Wirén Fastighetsförvaltning AB BÄVERN 15

Bygglov ombyggnad Montering av takrullport samt 12 fönster och skyltpelare.  Byte
fasadbeklädnad

Startbesked Startbesked

MBN-2022-90 2022-02-22 Utgående RLN

Tomas Sallander BJÖRSJÖ 1:34

Bygglov tillbyggnad Tillbyggnad av enbostadshus med takad delvis inglasad altan

Startbesked Startbesked

MBN-2022-101 2022-02-08 Utgående RLN

Jimmy Hedlund HAGGE 7:66

Bygglov tillbyggnad Ändrad användning av f.d. Hagge handel till flerbostadshus

Startbesked Startbesked

MBN-2021-672 2022-02-28 Utgående CEN

Annika Nygren Johansson SÖDERBÄRKE KYRKBY 3:7

Bygglov tillbyggnad Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad terass, Söderbärke Kyrkby 3:7

Slutbesked Slutbesked

MBN-2022-149 2022-02-21 Upprättad LJO

Leif Wirén Fritid & Husvagnar AB BÄVERN 15

CFC/Köldmedier Köldmedierapport 2021, LW Fritid & Husvagnar AB

Delegationsbeslut Köldmedierapport 2021, Leif Wirén Husvagnar AB

MBN-2021-982 2022-02-22 Utgående HWR

Stellan Aryd SÖRBO 1:3

Enskilda avloppsanläggningar Uppmaning att ansluta fastighet till det kommunala avloppsnätet, Sörbo 1:3

Delegationsbeslut Föreläggande om att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet,
Sörbo 1:3
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MBN-2021-867 2022-02-04 Utgående GVN

Michael Hemming DALVIK 1:11

Enskilda avloppsanläggningar Ansökan om enskild avloppsanläggning, Dalvik 1:11

Delegationsbeslut Tillstånd för enskild avloppsanläggning,

MBN-2019-906 2022-02-25 Utgående GVN

Anton Grausgruber MALINGSBO 1:100

Enskilda avloppsanläggningar Ansökan enskild avloppsanläggning, Malingsbo 1:100

Delegationsbeslut Tillstånd för enskild avloppsanläggning,

MBN-2021-897 2022-02-08 Utgående HWR

Förorenat område Anmälan om bilolycka, bil i vattnet, Harnäs

Delegationsbeslut Beslut om timavgift, bil med registreringsnummer PXS485

MBN-2020-476 2022-02-08 Utgående HWR

Österbo Bilskrot AB VÄSTERBY 24:9

Klagomål Klagomål på hantering av bilar, däck m.m. Österbo Bilskrot AB

Delegationsbeslut Beslut om timavgift, Österbo Bilskrot AB, Västerby 24:9

MBN-2022-87 2022-02-04 Utgående GVN

Hong Kong City Restaurang AB GÄSTGIVAREN 2

Livsmedelsärenden Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Hong Kong City
Restaurang AB

Delegationsbeslut Ersätter tidigare utsänt beslut DB MBN-2022-12

MBN-2022-164 2022-02-18 Utgående RLN

Emil Thelin TORRBO 11:4

Marklov Trädfällning på uppfart

Delegationsbeslut Marklov fällning av träd

MBN-2022-164 2022-02-22 Upprättad RLN

Emil Thelin TORRBO 11:4

Marklov Trädfällning på uppfart

Delegationsbeslut Beslut om marklov (trädfällning)

MBN-2021-551 2022-02-07 Utgående HWR

Storsveden Ved AB VÄSTERBY 22:42

Miljötillsyn Miljötillsyn 2021, Storsveden Ved AB

Delegationsbeslut Beslut om timavgift, Storsveden Ved AB, Västerby 22:42

MBN-2021-949 2022-02-23 Upprättad RLN

Tekniska kontoret FÖRRÅDET 2

Rivningslov Rivning av växthus, Förrådet 2

Delegationsbeslut Rivningslov

MBN-2021-949 2022-02-24 Utgående RLN

Tekniska kontoret FÖRRÅDET 2

Rivningslov Rivning av växthus, Förrådet 2

Startbesked Startbesked
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MBN-2022-42 2022-02-09 Upprättad LJO

Björn Åslund MALINGSBO 1:24

Värmepump Anläggning för värmeutvinning ur berg, Malingsbo 1:24

Delegationsbeslut Anläggning för värmeutvinning ur berg, Malingsbo 1:24

MBN-2022-131 2022-02-09 Inkommande LJO

Evert Fredriksson SAXE 10:25

Värmepump Anläggning för värmeutvinning ur berg, Saxe 10:25

Delegationsbeslut Anläggning för värmeutvinning ur berg

MBN-2022-92 2022-02-22 Utgående HWR

Hälsosmedjan VIADUKTEN 2

Årlig avgift Årlig avgift 2022 för lokaler och hälsoskyddstillsyn, Hälsosmedjan

Delegationsbeslut Beslut om årlig avgift, Hälsosmedjan

MBN-2022-55 2022-02-07 Utgående HWR

Storsveden Ved AB VÄSTERBY 22:42

Årlig avgift Årlig avgift 2022 för miljötillsyn, Storsveden Ved AB

Delegationsbeslut Beslut om årlig avgift, Storsveden Ved AB, Västerby 22:42

MBN-2021-84 2022-03-01 Utgående HWR

Topcell AB VÄSTERBY 3:22

Årlig avgift Årlig avgift för miljötillsyn, Topcell AB

Delegationsbeslut Beslut om att tillämpa timavgift vid miljötillsyn

MBN-2021-916 2022-02-16 Utgående JLS

Lassila & Tikanoja FM AB SÖDERBÄRKE KYRKBY 6:27

Övrigt bygg Fasadändring på telestation, Söderbärke Kyrkby 6:27

Slutbesked Slutbesked

5 (5)




	Beslut i prövning av beslut om strandskyddsdispens för fritidshus och flytbrygga på fastigheten Vibberbo 3:10, Smedjebackens kommun
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Kontaktuppgifter
	Du kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till
	Bilagor
	Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
	Hur överklagar jag beslutet?
	Tiden för överklagande
	Ditt överklagande ska innehålla
	Ombud
	Behöver du veta mer?


	Överklagande av miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommuns beslut om förhandsbesked, Dnr 2021/00055 dnr 2021439 § 75
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Kontaktuppgifter
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till
	Bilaga


