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§1

Dnr 2019/00001

Meddelanden 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-11-29 – Avslutad täkt, Saxheden,
av naturgrus på fastigheten Björsjö Skog 1:2 (dnr 2019-228)
Länsstyrelsen Dalarna godkänner de utförda
efterbehandlingsåtgärderna på fastigheten Björsjö Skog 1:2 och
bedömer att täkten därmed är avslutad.
2. Länsstyrelsen Dalarna – Föreläggande 2019-12-10 – Föreläggande
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för nyanläggande av mark- och sjökabel
mellan Lernbo och Österbo (dnr 2019-228).
Länsstyrelsen beviljar nyanläggande av mark- och sjökabel med
försiktighetsmått.
3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-12-10 – Beslut om tillstånd till
ingrepp i fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning i form
av schaktningsövervakning (dnr 2019-228).
Länsstyrelsen beviljar VB Elnät ABs ansökan om att ersätta befintlig
luftledning med ny luftledning.
4. Mark- och miljööverdomstolen – Protokoll 2019-12-12 –
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XX nu
fråga om prövningstillstånd (dnr 2019-479).
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2019-06-12 dispens för båthus
och sommarstuga. Länsstyrelsen upphävde 2019-06-25 MBNs beslut
att bevilja strandskyddsdispens. Sökande överklagade länsstyrelsens
beslut till mark- och miljödomstolen, som i sin tur avslog
överklagande. Då överklagade sökande mark- och miljödomstolens
fastställande av länsstyrelsens beslut, och ansökte om
prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Mark- och
miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd i ärendet, utan
länsstyrelsens beslut att inte bevilja dispens står fast.
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5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-12-16 – Byte av vägtrumma i
Halldammsån, väg 635 (dnr 2019-228).
Länsstyrelsen beviljar Trafikverkets ansökan om byte av vägtrumma i
Halldammsån. Åtgärderna ska utföras i enlighet med inlämnad
ansökan och de försiktighetsmått som länsstyrelsen fastställt.
6. Mark- och miljödomstolen – Dom 2019-12-18 – Bygglov i efterhand
för ombyggnation av garagetak på fastigheten xx (dnr 2018-82).
Mark- och miljödomstolen upphäver MBNs beslut § 121/2018 att
bevilja bygglov i efterhand för ombyggnation av garagetak. Mark- och
miljödomstolen avslår därmed ansökan om bygglov.
7. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-01-13 – Föreläggande att plantera
två träd i biotopskyddad allé längs xx-vägen (dnr 2020-11).
Samfällighetsföreningen har fått föreläggande att ersätta två almar som
fällts under hösten 2019. Almarna var rötskadade och fälldes utan att
anmälan gjordes till länsstyrelsen.
8. Högsta Förvaltningsdomstolen – Beslut 2020-01-13 –
Undersökningstillstånd enligt minerallagen; nu fråga om
prövningstillstånd (dnr 2019-116).
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i fråga
om rätt att överklaga Kammarrätten i Sundsvalls beslut.
9. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-01-16 – Dispens för uttransport
av virke och tillfälligt virkesupplag inom Jätturns naturreservat,
Smedjebackens kommun (dnr 2020-11).
Länsstyrelsen beviljar Starbo Bruk AB dispens för att ha tillfälligt
virkesupplag i Jätturns naturreservat, samt dispens för transport av
virke.
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10. Länsstyrelsen Dalarna – Föreläggande 2020-01-20 enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken för underhållsröjning i Smedjebackens kommun (dnr
2020-11).
Länsstyrelsen beviljar VB Elnäts ansökan att få utföra
underhållsröjning. Beslutet säger bland annat att VB Elnät ska vidta
särskilda försiktighetsåtgärder i samband med röjning i
vattenskyddsområden.
11. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-01-20 – Dispens från
biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken för avverkning av fyra
träd i allé på fastigheten xx (dnr 2020-11).
Länsstyrelsen beviljar dispens från biotopskyddet med villkor att
återplantering ska ske senast 31 december 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-31
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§2

Dnr 2020/00014

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse
2019 och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för år 2019 har utarbetats för miljö- och
byggnadsnämndens ansvarsområde. Det ekonomiska resultatet för år 2019 är
ett överskott på 170 tkr. Orsaken till avvikelsen beror främst på ökade
intäkter för bygglov och projektbidrag. Kostnaderna för bostadsanpassning
har varit högre än budgeterat.
Från januari 2019 är miljö- och byggkontoret en avdelning inom den nya
samhällsbyggnadsförvaltningen. En miljöenhet har inrättats och en miljöchef
har rekryterats inom befintlig budgetram. Arbete har pågått för att
implementera den nya organisationen. För att få en budget i balans har
organisationen setts över och besparingar inför 2020 har varit nödvändiga.
Fokus är kärnverksamheten.
Digitalisering av olika tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen har
påbörjats och det är nu möjligt att söka bygglov digitalt genom satsningen på
”Mitt bygge”. Digitalisering av detaljplaner har genomförts.
Planverksamheten har varit omfattande och arbetet med flera detaljplaner har
pågått parallellt varav några för nya bostadsområden i strandnära lägen.
Under året har miljö- och byggkontoret deltagit i Länsstyrelsens projekt för
sociala mervärden i en hållbar samhällsplanering.
Flera stora trafikprojekt är på gång i kommunen och samtal förs
kontinuerligt med Trafikverket. Planen är att väg 66 görs om till en ”2+1väg” på sträckan mellan Fagersta och Ludvika. ”Genomfart Söderbärke” är
ett annat vägprojekt liksom Trafikverkets satsning på fjärrstyrning och
mötesfria järnvägsövergångar på sträckan mellan Ludvika och Fagersta.
Under år 2019 har avdelningen påbörjat arbetet med ”Blåljuskollen”.
Blåljuskollen är en satsning för att blåljusaktörerna ska hitta rätt vid
utryckning. Verksamheten i övrigt har genomförts enligt plan..
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-27
Bokslut och verksamhetsberättelse 2019
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§3

Dnr 2020/00002

Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan
2019 och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
I miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan fanns fem delmål som
skulle följas upp under 2019. De var
1.

Uppföljning av utgående kundfakturering

2.

Handläggningstid för bygglovsärenden

3.

Kontroll av tillsynsobjekt för miljöärenden

4.

Kontroll av årlig avgift jämfört med antal nedlagda tillsynstimmar

5.

Kontroll av fakturering av nybyggnadskartor

När det gäller kundfakturor har målet för miljö- och byggkontoret varit
under 2019 att implementera ett digitalt flöde. Syftet har varit att kontorets
ärendehanteringssystem EDP-Vision systemet skulle kopplas ihop med
ekonomisystemet Agresso för att kundfaktureringen på sikt ska förenklas
och digitaliseras. Ihopkopplingen av systemen har dock varit svår, då det
visade sig att systemen inte pratar med varandra. Konsulter,
ekonomiavdelningen, IT-avdelningen har alla varit inblandade i att få ihop
delarna men det har ännu inte lyckats. Det har gjort att vår
kundfaktureringen har sett olika ut under året, ett fåtal fakturor har skickats
ut genom det nya systemet men de flesta har skickats ut på sedvanligt vis.
Vid internkontrollen har vi kunnat se att det som ska faktureras har
fakturerats. Fortsatt uppföljning är nödvändig under år 2020. Förhoppningen
är att de nya rutinerna ska fungera inom kort.
Handläggningstiden för bygglovsärenden är i snitt 6 veckor, det vill säga
ligger under de 10 veckor som är lagstadgade från komplett handling i
ärendet.
I samband med att ärendehanteringssystemet Miljöreda/Byggreda
uppgraderades till EDP Vision insåg kontoret att det var svårt att få en
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överblick över vad som fanns registrerat sedan tidigare. I programmet finns
ett antal register i olika kategorier, som t.ex. miljötillsynsobjekt, enskilda
avlopp och lokaler. Det fanns ingen enhetlig struktur för hur objekten ska
registreras eller vem som ska ha rätt att skapa ett tillsynsobjekt.
Tillsynsobjekten namngavs på olika sätt beroende på vilken handläggare
som skapade dem, och det fanns dessutom ett antal dubbletter.
I programmet finns också möjligheten att lägga status på respektive objekt
(aktuell, upphörd osv), men ingen hade nyttjat den möjligheten tidigare. Att
det går att fastställa status på tillsynsobjekten, ger oss också möjligheten att
veta vilka som är aktuella och vilka som är upphörda, vilket i förlängningen
ger oss ett register som håller högre klass än tidigare.
Kontoret har under 2019 gått genom samtliga tillsynsobjekt på miljö-,
hälsoskydds- och livsmedelssidan och satt status på dessa. Vissa vet vi är
aktuella eller har upphört, men en del behöver kontrolleras vidare.
Dubbletter har raderats och den eventuella information som fanns på det
raderade objektet har förts över till det andra.
Summering av tillsynsobjekt

Totalt
antal
Enskilda avlopp
Enskild vattentäkt
Köldmedia
Livsmedel
Lokaler/hälsoskydd
Miljötillsyn
Värmepumpar

1652
272
31
97
79
322
860

Godkänd/
Aktuell
1648
102
19
92
75
151

Bör
kontrolleras

11

Övrigt Årsavgifter
4
170
1
5

4
171*
14**

0
0
0
93
27
64
0

*) Stor del av de miljöobjekt som bör kontrolleras är lantbruk och/eller stall
**) Övrigt avser pumpar som finns installerade, men som aldrig blivit
anmälda
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Internkontrollen har även omfattat kontroll av nybyggnadskartor och hur
många av dessa som är fakturerade. Internkontrollen visar att det finns
rutiner för fakturering av nybyggnadskartorna men att rutinerna kan
förbättras, särskilt när det gäller de enklare formerna av nybyggnadskartor.
Skriftlig rutin kommer att utarbetas som beskriver hela processflödet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-16
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§4

Dnr 2020/00003

Intern kontrollplan 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer internkontrollplan 2020 för miljöoch byggkontoret.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har tagit fram förslag till internkontrollplan för
2020. Internkontrollplanen är upprättad för att kontrollera utvalda delar i
avdelningens arbete och för att säkerställa att arbetet utförs korrekt.
Interkontroll 2020 inriktar sig på områdena intäkter till kontoret,
handläggningstid samt kontroll av tillsynstid.
Uppföljning av internkontrollplanen sker vid nämndens första sammanträde
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Internkontrollplan 2020
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§5

Dnr 2020/00001

Energi- och klimatrådgivning, lägesrapport 2019 och
aktivitetsplan 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun bedriver energi- och klimatrådgivning tillsammans
med Ludvika kommun. Verksamheten finansieras med statliga medel från
Energimyndigheten. Medel är beviljade för perioden 2018 – 2020.
Lägesrapport för rådgivningen avseende år 2019 har upprättats.
Den kommunala energi- och klimatrådgivaren arbetar med att förmedla
opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala
organisationer. Rådgivningen är en viktig del i arbetet med att nå upp till de
mål som riksdag och regering har satt för att minska energianvändningen i
sektorn bostäder och lokaler.
Några av de frågor som kommuninvånarna kan få hjälp att få svar på är bl.a.
hur kan man minska sin energianvändning hemma? Vilka för- och nackdelar
finns det med olika uppvärmningssystem? Hur kan man använda solenergi
för värme, varmvatten och el? Vad bör man tänka på när man ska renovera
eller bygga nytt? Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på
energiområdet?
Energi- och klimatrådgivare Jacob Holgersson har utarbetat aktivitetsplan för
energi- och klimatrådgivningen för år 2020. Prioriterade områden är bl.a.
energieffektivisering, förnybar energi och vägledning om solceller. En nyhet
inför år 2020 är att energi- och klimatrådgivaren kommer att finnas på plats
en gång i månaden på medborgarkontoret i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Lägesrapport för grundläggande energi- och klimatrådgivning 2019
Aktivitetsplan 2020 för energi- och klimatrådgivning
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§6

Dnr 2020/00004

Glokala Sverige 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun har blivit utvald att delta i Svenska FN-förbundets
och Sveriges kommuner och regioners gemensamma projekt Glokala Sverige
2020. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala
målen för hållbar utveckling. Det är en kommunikations- och
utbildningssatsning med syfte att stärka kunskap och engagemang för
Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.
Projektet finanserias genom SIDA och deltagandet är kostnadsfritt förutom
nedlagd arbetstid.
För Smedjebackens kommun är Joakim Lundgren (s) politisk kontaktperson
och Susanne Hedman Jensen projektsamordnare.
Inom ramen för projektet kommer bland annat Glokala Sverige tillsammans
med oss att arrangera en lokal utbildningsdag om Agenda 2030.
Förhoppningen är att vårt deltagande ger oss nya metoder och verktyg som
vi kan använda i arbetet med Agenda 2030-frågor med utgångspunkt från
folkhälsa och klimatförändringar och dess inverkan på samhällsutvecklingen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21
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§7

Dnr 2020/00007

Revidering av föreskrifter om hantering av
hushållsavfall
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar revideringen av avfallsföreskrifterna och
de nya ändringarna träder i kraft 2020-03-01.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun avfallsföreskrifter har behov av att uppdateras
eftersom WBAB exempelvis är ett nytt kommunalt bolag. I föreskrifterna
finns även paragrafer där man beskrivit att ansökningar kan inkomma
muntligt, detta måste ske skriftligt. Vissa paragrafer förtydligas med att
ansökningarna ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. Dessa små
ändringar är gjorda i avfallsföreskrifterna och är markerat med gult i texten. I
arbetet har WBAB och miljö- och byggkontoret medverkat.
Motivering till beslut
Enligt § 3 i avfallsföreskrifterna kan smärre ändringar i
renhållningsordningen på grund av ändrad lagstiftning eller andra direktiv,
som inte påverkar renhållningsordningens principiella utformning, beslutas
av Miljö- och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21
Reviderade avfallsföreskrifter
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§8

Dnr 2020/00011

Ansökan om LOVA-bidrag: Projekt "Lokala åtgärder för
bättre vattenmiljö"
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöenhetens förslag om att söka
LOVA-bidrag för lokala åtgärder för att bidra till förbättring av vattenmiljön.
Ärendebeskrivning
Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVAbidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till
kommuner, föreningar och andra sammanslutningar. Den nya LOVAförordningen från 2018 innebär en förstärkning av övergödningsarbetet. Nu
går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent, i statliga bidrag för åtgärder
som minskar övergödningen.
Miljöenheten avser att söka LOVA bidrag för fortsättning av VA-plan samt
för att fullfölja aktiviteter i dagvattenplanen där miljöenheten är ansvarig.
Miljöenheten avser att räkna på 90% kostnadstäckning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
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§9

Dnr 2020/00012

Redovisning av lokalt naturvårdsprojekt "Vikers vik"
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
En förstudie har genomförts rörande våtmarksrestaurering i Vikers vik,
Smedjebackens kommun. Viken är idag en igenvuxen del av sjön Barken i
anslutning till bebyggelse. Förstudien har bekostats med statligt bidrag
beviljat av Länsstyrelsen Dalarnas län enligt förordningen (2003:598) om
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA.
Projektet har nu genomförts och slutrapport är framtagen. Utredningen visar
på konkret åtgärdsförslag samt beräknade kostnader och en analys av de
föreslagna åtgärderna. Syftet med den föreslagna restaureringen av Vikers
vik är bland annat att förbättra möjligheterna för våtmarkens fåglar och djur.
En våtmark i området skulle bidra till att öka den biologiska mångfalden i
landskapet samt även bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”myllrande
våtmarker”, ”ett rikt odlingslandskap”, ”god bebyggd miljö” samt ett ”rikt
växt- och djurliv”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21
Projektrapport Vikers vik
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§ 10

Dnr 2020/00013

Redovisning av lokalt naturvårdsprojekt "Lövskogar i
Smedjebackens kommun"
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ett lokalt naturvårdsprojekt ”Lövskogar i Smedjebackens kommun” har
genomförts med xx som projektledare. Projektet är finansierat av statliga
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA.
Syftet med projektet har varit att få bättre kunskap om naturvärdena i
lövskogsmiljöer i Smedjebackens kommun. Aktuella områden har
inventerats och sammanställts i en rapport som beskriver de mest värdefulla
lövskogarna i kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-21
Rapport ”Lövskog i Smedjebackens kommun”
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§ 11

Dnr 2020/00018

Ändring av datum för miljö- och byggnadsnämndens
sammanträde
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden flyttar sammanträde och beredning i juni
enligt nedan
MBN beredning: 2020-06-03 kl 08:30 – Plats: Kaplanen
MBN: 2020-06-17 kl 08:30 – Plats: meddelas senare
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträden 2020 beslutades utifrån
förslag från kommunledningskontoret. Nu har nämnden funnit att tiden
mellan vårens sista sammanträde, den 3 juni, och höstens första
sammanträde den 16 september är nästan 3,5 månader, vilket skulle kunna
betyda att en mängd ärenden blir liggande över sommaren i väntan på
höstens första sammanträde. Miljö- och byggkontoret föreslår därför att
vårens sista sammanträde flyttas till den 17 juni. Det innebär att nämndens
beredning flyttas till den 3 juni och tidigare planerad beredning den 20 maj,
utgår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-23
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§ 12

Dnr 2020/00015

Detaljplan för Danskbo 2:2
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och beslutar
att planen görs tillgänglig för granskning.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av
Danskbo 2:2 med syfte att göra det möjligt med ny bebyggelse i form av
permanent- och fritidshus i ett attraktivt läge intill sjön Vevungen i enlighet
med Smedjebackens kommuns översiktsplan. Miljö- och byggnadsnämnden
beslutade 2019-06-12 att genomföra samråd. Samrådet genomfördes från
2019-06-24 till 2019-08-05 med förlängning till 2019-09-13 för
Länsstyrelsens del.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-24
Samrådsredogörelse
Granskningshandling
Plankarta
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§ 13

Dnr 2020/00006

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall
för anläggningsändamål, Västansjö 2:7, Vilmoren
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets skrivelse
2020-01-09 som sin egen. Beslutet skickas till verksamhetsutövaren.
2. En avgift på 6000 kronor kommer att debiteras för handläggning av
anmälan. Faktura sänds separat.
Ärendebeskrivning
Anmälan om upplag och krossning av asfalt har inkommit till miljö- och
byggkontoret 2019-12-02. Anmälan sker för perioden 2019-12-20 till
2022-12-31. Smedjebackens kommun ska ha upplag av asfalt och krossad
asfalt till en total maxvolym av 10 000 ton. Bärkehus kommer att anlitas som
utförare. Krossning kommer att ske vid behov och krossverk kommer att
hyras in. Närmaste avstånd till bostad är ca 350 meter och närheten till
vattendrag är ca 170 meter (Vilmorån). Liknande verksamhet har tidigare
bedrivits på platsen.
Motivering till beslut

Verksamheten är anmälningspliktig och villkoren gäller för upplag,
återvinning och sortering av asfalt och krossad asfalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-09
Skrivelse 2020-01-09
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§ 14

Dnr 2020/00008

Ansökan om strandskyddsdispens, del av xx
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöenhetens skrivelse som sin
egen och medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för
uppförande av bostadshus i enlighet med ansökan.
Tomtplatsavgränsningen ska sammanfalla med fastighetsgränserna.
2. En avgränsande markering i form av en häck eller mur ska uppföras,
som markerar ut en fri passage på 10 meter längs strandlinjen som
förhindrar privatisering längs strandlinjen.
3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas
separat.
Ärendebeskrivning
Xx, har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande
av bostadshus. Fastigheten ska uppföras i anslutning till befintligt
bostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och
utanför sammanhållen bebyggelse. Området är utpekat för
landsbygdsutveckling (LIS-område). Området bedöms som ianspråkstaget
eftersom området inte är allemansrättsligt tillgängligt. Tillgängligheten till
området är i allmänhet begränsad. I väster nås området med viss anstränging
pga av tätväxande sly. Från norr finns ingen tillgång pga privat tomtmark där
fastighetsgränsen går ner till stranden och ”skär av” möjligheten att passera
för friluftslivet i nord/sydlig riktning. I öster finns tillgänglighet med båt och
i söder till fots. Det finns inga spår av friluftsliv i området, tex stig nära sjön
eller grillsplats saknas. Inga naturvärden återfanns vid fältbesöket. Åtgärden
bedöms därmed inte innebära några väsentliga förändringar i livsvillkoren
för växt- eller djurarter.
Motivering till beslut

Ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömning. Särskilda skäl
för strandskyddsdispens finns. Området ligger inom ett utpekat område för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) enligt Översiktsplanen för
Smedjebackens kommun som antogs i kommunfullmäktige den 17
september 2018. Fastigheten ska uppföras i anslutning till befintligt
bostadshus. Området bedöms även som ianspråkstaget eftersom området inte
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är allemansrättsligt tillgängligt. Tomtplatsavgränsningen ska vara enligt
fastighetsgränsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Skrivelse 2020-01-20
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§ 15

Dnr 2020/00009

Ansökan om strandskyddsdispens, xx
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö-och byggnadsnämnden antar miljöenhetens skrivelse som sin
egen och medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för
uppförande av enbostadshus och garage i enlighet med ansökan.
Tomtplatsavgränsningen ska sammanfalla med fastighetsgränserna.
2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas
separat.
Ärendebeskrivning
Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande
av enbostadshus med garage. Sökanden hänvisar till att området är
ianspråktaget på sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften, samt att fastigheten återfinns inom ett område utpekat av kommunen
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Huset avses uppföras i anslutning
till befintligt bostadshus.
Motivering till beslut

Särskilda skäl för strandskyddsdispens finns. Xx, där fastigheten är belägen
är ett av kommunen utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) enligt Översiktsplanen för Smedjebackens kommun som antogs i
kommunfullmäktige den 17 september 2018. Fastigheten består av en
etablerad tomtplats, där allmänheten saknar tillträde. Åtgärden bedöms inte
innebära några väsentliga förändringar i livsvillkoren för växt- eller
djurarter. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fastigheten inte
påverkar allemansrätten och har ingen avhysande effekt på allmänheten
längs stranden. Tomtplatsavgränsningen bör vara i enlighet med
fastighetsgränsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Skrivelse 2020-01-20
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§ 16

Dnr 2020/00010

Ansökan om strandskyddsdispens, Stimmerbo 6:11
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö-och byggnadsnämnden antar miljöenhetens skrivelse som sin
egen och medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för
fastighetsbildning enligt gällande detaljplan, i enlighet med ansökan.
Tomtplatsavgränsningarna ska sammanfalla med fastighetsgränserna.
2. Tomtgränserna mot naturmarken ska markeras med stängsel,
gärdesgård eller annan avgränsning, enlighet med detaljplanen.
3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas
separat.
Ärendebeskrivning
Företaget Barken Waterfront of Sweden AB vill erbjuda strandnära tomter
för fritidsbebyggelse eller permanent boende med närhet till natur, service
och aktiviteter. Den angränsande anläggningen Barken Konferens AB blir
navet i rekreationsområdet med hotell, restaurang, spa-verksamhet, camping
och anordnad utemiljö med bryggor, badplats, grillplats med mera. Området
skapar eftertraktade strandnära tomter samtidigt som en fri passage längs
vattnet lämnas för allmänheten och för att goda livsvillkor för djur- och
växtliv ska bevaras.
Motivering till beslut

Särskilda skäl för strandskyddsdispens finns. Där fastigheten är belägen är
ett av kommunen utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) enligt Översiktsplanen för Smedjebackens kommun som antogs i
kommunfullmäktige den 17 september 2018. Fastigheten består av en
etablerad tomtplats, där allmänheten saknar tillträde. Åtgärden bedöms inte
innebära några väsentliga förändringar i livsvillkoren för växt- eller
djurarter. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fastigheten inte
påverkar allemansrätten och har ingen avhysande effekt på allmänheten
längs stranden. Tomtplatsavgränsningen bör vara i enlighet med
fastighetsgränsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
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§ 17

Dnr 2020/00017

Föreläggande vid vite att åtgärda badrum
Jäv

Roland Nilsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Stefan Dorg (S)
går in som ersättare.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets skrivelse
2020-01-23 som sin egen. Beslutet skickas till verksamhetsutövaren.
Ärendebeskrivning
Klagomål har inkommit till miljö- och byggkontoret den 11 december 2019
om att fastigheten xx i Smedjebackens kommun har en pågående vattenläcka
och problem med fukt och mögel som inte åtgärdats. En inspektion
genomfördes den 13 december 2019 och miljökontoret kunde konstatera att
klagomålet var befogat och att problemen är en olägenhet för människors
hälsa.
Den 7 januari var fastighetsägaren i kontakt med miljökontoret. Enligt de
uppgifter som lämnades är orsaken till läckaget trasiga rör från badrummet i
lägenhet 1002. Badrummet i lägenheten har rivits ut och rören ska bytas ut
snarast.
Ett nytt klagomål inkom till miljö- och byggkontoret den 20 januari 2020 om
att det är byggdamm i alla rum i lägenhet 1002 från den pågående
renoveringen av badrummet. En inspektion utfördes samma dag med
anledning av klagomålet. Vid inspektion kunde det konstateras att
klagomålet vad befogat och att byggdammet utgör en olägenhet för
människors hälsa. Miljökontoret konstaterade också att renoveringen av
badrummet hade utförts bristfälligt. Renoveringen är inte utförd enligt
gällande regler för våtrum, t.ex. saknas fuktskydd på golvet, och
miljökontoret gör bedömningen att fuktskador kommer att uppstå vid
användning av badrummet.
Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att skadorna är en olägenhet för
människors hälsa och anses inte vara ringa eller tillfällig. Vidare är
bedömningen att de åtgärder som har skett i badrummet i lägenhet 1002 är

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-02-05

Miljö- och byggnadsnämnden

bristfälliga och inte är tillräckliga för att hindra uppkomsten av olägenhet för
människors hälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-23
Skrivelse 2020-01-23
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§ 18

Dnr 2019/00002

Anmälan av delegationsbeslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag
Lista över delegationsbeslut 2019-12-02—2020-01-26
Beslutsunderlag
Lista över delegationsbeslut 2019-12-02—2020-01-26
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§ 19

Dnr 2020/00019

Information om planerad vattenpark vid Bylandets
avloppsreningverk
Ärendebeskrivning
Sabine Dahlstedt, VD Barken Vatten och Återvinning, och den anlitade
konsulten, redogjorde för den våtmarkspark som planeras att anläggas i
anslutning till Bylandets avloppsreningsverk.
Våtmarksparken ska avskilja kväve, fosfor, BOD och andra ämnen från
spillvattnet. Tekniken för att anlägga en våtmark utvecklades under 1990talet, då också de första anläggningarna uppfördes.
Våtmarksparken kommer att bestå av flera anläggningar mellan vilka vattnet
pumpas. På andra sidan vägen från Bylandet räknat kommer det första steget
i anläggningen att ligga. Den delen kommer inte att vara tillgänglig för
allmänheten, och den kommer att stängslas in. Orsaken är bland annat att
vattnet i det första steget innehåller halter av bl.a. läkemedelsrester. På andra
sidan vägen kommer både en del som är tillgänglig för allmänheten och en
del som ligger nära vägen. I anslutning till den del som ligger närmast vägen
kommer det inte att anläggas några gångstigar och utsiktsplatser, utan den
kommer att vara mer eller mindre otillgänglig genom sin växtlighet som en
naturlig avskärmning mot vägen.
Den sista delen är den som allmänheten kommer att beredas tillfälle att
använda. Där kommer att finnas gångstigar, utsiktsplatser mm. Det är också
vattnets sista steg innan det släpps ut från området.
Föreslagen våtmark kommer att ha en area på 3 ha, varav 1,5 ha är mark för
översilning. Vattnet bedöms inte ha någon otrevlig lukt för omgivningen.
Om vädret skulle göra det svårt att ha våtmarksparken i drift finns också
möjligheten att stänga ner den. Vid de tillfällen när reningsverket måste
brädda inkommande vatten, t.ex. vid häftiga regnskurar eller vid
driftstörningar, kommer inte vattnet att kunna släppas ut till våtmarken, utan
kommer även fortsättningsvis att släppas direkt ut, precis som sker idag.
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