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§ 20 Dnr 2019/00001  

Meddelanden 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-02-05 – Beslut om 

delutbetalning av LOVA-bidrag till projektet ”Rådgivare i vatten- 

och avloppsfrågor för Smedjebackens kommun (dnr 2018-835). 

Länsstyrelsen godkänner inlämnad delredovisning för projektet och 

betalar ut 248 152 kr till Smedjebackens kommun. 

2. Kommunstyrelsen § 3/2020 – Beslut 2020-02-11 – Ungdomspolitisk 

handlingsplan. 

Kommunstyrelsen har antagit ungdomspolitisk handlingsplan 2019-

2021. 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-02-18 – Beslut i prövning av 

strandskyddsdispens för fastighetsbildning på fastigheten xx (dnr 

2020-50). 

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut då fastighetsbildning är 

tillåten utan dispens. 

4. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-02-20 – Samråd enligt 12 kap 6 

§ miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för 

prospekteringsarbeten i Persbo, område 1013, Ludvika och 

Smedjebackens kommuner (dnr 2020-11). 

Boliden Mineral planerar geofysiska mätningar och diamantborrning 

inom Persboområdet. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd enligt 

miljöbalken. Det område som Boliden Mineral planerar att 

prospektera har ett antal fornlämningar och där ska varsamhet 

iakttagas. 
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5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-02-27 – Beslut i prövning av 

strandskyddsdispens för enbostadshus och garage på fastigheten xx 

(dnr 2020-45). 

Länsstyrelsen beviljar strandskyddsdispens, men lägger till 

ytterligare villkor för tomtplatsavgränsningen. 

6. Kommunfullmäktige § 4/2020 – Finanspolicy för Smedjebackens 

kommunkoncern.KF har antagit en finanspolicy för hela 

kommunkoncernen. Finansverksamheten ska bedrivas på ett effektivt 

och säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande 

målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga 

finansnetto med minsta möjliga risk. 

7. Kommunfullmäktige § 15/2020 – Avsägelse från uppdrag som 

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden (S) (dnr 2020-224). 

Kjell Eriksson (S) har lämnat in avsägelse från uppdrag i miljö- och 

byggnadsnämnden. Lars Persson (S) utses till ny ledamot, och 

Christian Hörnicke (S) till ny ersättare i nämnden. 

8. Kommunfullmäktige § 16/2020 – Avsägelse från uppdrag som 

ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (SD) (dnr 2020-224). 

Jerry Jäger (SD) har lämnat in avsägelse från uppdrag som ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden. Johan Persson (SD) utses som ny 

ersättare i nämnden. 

9. Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23-24/2020 – Tidplan, 

budgetförutsättningar och internpriser för budget 2021 och plan 

2022-2023 (dnr 2020-306). 

KS au har tagit fram tidplan för budget 2021 och plan 2022-2023 

samt budgetförutsättningar och internpriser för 2021. 

10. Samhällsbyggnadsutskottet § 11/2020 – Tillsättande av 

avdelningschef miljö- och byggavdelningen. 

Samhällsbyggnadsutskottet har utsett Gunilla Skoog, tidigare 

miljöchef, till ny avdelningschef för miljö- och byggkontoret. 
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11. Samhällsbyggnadsförvaltningen – delegationsbeslut 2020-02-27 – 

Beslutsattestant för miljö- och byggavdelningen. 

Gunilla Skoog är från och med den 2 mars 2020 beslutsattestant för 

ekonomin på miljö- och byggkontoret.  

12. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-03-10 – Beslut i prövning av 

strandskyddsdispens för fastigheten xx (dnr 2019-1087). 

Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut om 

strandskyddsdispens för fastighetsbildning, eftersom 

fastighetsbildning inte är dispenspliktigt. 

13. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-03-19 – Ansökan om tillstånd 

för uppförande av två nätstationer på fastigheterna Malingsbo 1:11 

och 1:107 i Malingsbo-Klotens naturvårdsområde (dnr 2020-11). 

Länsstyrelsen beviljar VB Elnät ABs ansökan om att uppföra två 

nätstationer i Malingsbo-Klotens naturvårdsområde. Tillståndet gäller 

som längst tom 2022-12-31 och har som villkor att stationerna ska 

uppföras enligt inlämnad ansökan och att träd inte behöver avverkas 

inom nyckelbiotopen. 

14. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-03-30 - Beslut om 

vattenverksamhet för fyllning av massor i sjön Nedre Hillen i 

samband med byggnation av gångväg (dnr 2020-226). 

Länsstyrelsen har beviljat Trafikverkets ansökan med villkor, framför 

allt vad gäller fyllnadsmassor och ev. kemikalier. 

15. Kommunstyrelsens au § 42/2020 – Tillsättande av tillförordnad 

samhällsbyggnadschef. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg Jonas Källman, 

koncernekonomichef, till tf förvaltningschef för 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

16. Föreningen VA-i-tiden – Bedömning enskilda avlopp. En vägledning 

för miljö- och hälsoskyddsnämnden, sett ur ett användarperspektiv 

(dnr 2020-14). 
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17. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-04-03 – Samråd enligt 12 kap. 6 

§ miljöbalken för anläggande av dagvattendamm på fastigheten 

Smedjebacken 3:1 (dnr 2020-11). 

Länsstyrelsen beviljar Tekniska kontorets ansökan att få bygga en 

dagvattendamm vid nya förskolan. 

18. Kommunfullmäktige § 51/2020 – Pandemiplan för Smedjebackens 

kommun (planen finns som bilaga) 

19. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2020-04-15 – Beslut om tillstånd att 

transportera vapen på motorfordon i terräng, samt dispens att köra på 

barmark i terräng (dnr 2020-11). 

Länsstyrelsen medger tillstånd att medföra skjutvapen vid färd med 

motordrivet fordon i terrängen, samt att framföra motorfordon i 

terräng i samband med jakt inom xx jaktområde. Dispensen gäller 

tom 2023-03-31. 

20. Mark- och miljödomstolen – Dom 2020-04-21 – 

Strandskyddsdispens för båthus och brygga på fastigheten xx (dnr 

2019-431). 

Ägarna till fastigheten har yrkat att mark- och miljödomstolen ska 

upphäva länsstyrelsens beslut och bevilja strandskyddsdispens i 

enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut. Vidare har de 

yrkat på att domstolen ska upphäva nämndens villkor för dispensen 

och att mark- och miljödomstolen ska hålla syn på platsen. Mark- och 

miljödomstolen avslog hela överklagandet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-21  
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§ 21 Dnr 2020/00031  

Budget 2021 och äskande om utökad budget 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetplanen för 2021 med dess 

underlag och lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens 

myndighetsutövning och rådgivning enligt bland annat miljöbalken, plan- 

och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, kemikalielagstiftningen, 

strålskyddslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

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

bygglovsprövning, byggnadstillsyn, samhällsplanering genom framtagande 

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

geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter 

samt samordning av kommunens GIS-tjänster. 

Under år 2021 kommer utvecklingsarbetet fortsätta för att hitta 

synergieffekter och samverkansmöjligheter inom förvaltningens breda 

ansvarsområde. Från mars 2020 har man delat på tjänsterna miljö- och 

byggchef respektive förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, 

detta gör att miljö- och byggchefen kommer ha helt fokus enbart på miljö- 

och byggverksamheten. Ett arbete kommer ske under 2021 för att se över 

processerna för att kunna effektivisera och få standardiserade metoder för de 

olika delarna i verksamheten. Mer omfattande nationella krav ställs på 

nämndens ansvarsområde, lagstiftningen blir mer detaljerad samtidigt som 

resurserna inte ökar i den omfattning som skulle behövas för att klara av att 

uppfylla alla myndighetskrav. 

Nämndens myndighetsroll styrs av en omfattande och detaljerad lagstiftning. 

Detta medför även stora krav på att avdelningens kompetens hålls aktuell 

och utvecklas genom utbildning och tillgång till effektiva stödfunktioner i 

arbetet. Det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att 

kompetensförsörjningen tryggas. Kompetensutvecklingen kommer inte räcka 

inom befintlig rambudget för miljö- och byggnadsavdelningen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Äskande om utökad budget 2021, 2020-04-20  
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§ 22 Dnr 2020/00020  

Ekonomisk uppföljning per 31 mars 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning för januari och 

februari 2020 och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningen för perioden januari-februari 2020 visar ett överskott 

på 214 tkr.  

Det finns ett lågt utfall gällande livsmedelsintäkter, detta beror på längre 

sjukfrånvaro och därmed inga livsmedelskontroller. Intäkterna förväntas öka 

de närmaste månaderna gällande både livsmedel och miljöskydd eftersom 

årliga avgifter skickats ut till verksamheterna.   

Fokus ligger på kärnverksamheterna för att hålla budgeten för helår. 

Prognosen för helår är att budget 2020 hålls, dock med viss osäkerhet 

rörande kostnadsutvecklingen för bostadsanpassningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Budgetuppföljning mars 2020  
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§ 23 Dnr 2020/00033  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderad taxa för sotning och 

brandskyddskontroll och lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för 

beslut.  

Ärendebeskrivning 

Taxan för sotning och brandskyddskontroll behöver revideras eftersom den 

inte längre är giltig. Taxan är justerad enligt sotningsindex med 2,14 % 

enligt skorstensfejarmästarens riksförbund. Sotningstaxan gäller från 2020-

04-01 till 2021-03-31, därefter ska den revideras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-15 

Taxa för sotning 2020-04-15  
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§ 24 Dnr 2020/00034  

Föreskrifter för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner föreskrifterna för rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll och lämnar ärendet vidare för beslut i 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Föreskrifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll behöver 

revideras för att lagstiftningen ska vara relevant och gälla enligt nya lagar 

och regler.  

Föreskrifter uppdateras i samband med att ny leverantör ska upphandlas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Föreskrift 2020-04-20  
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§ 25 Dnr 2020/00035  

Revidering av taxa för livsmedelskontrollen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden gör en ändring/tillägg i 

livsmedelskontrolltaxan som gäller §11 i den beslutade taxan enligt 

livsmedelslagstiftningen (beslutad 2109-11-25 § 67): 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 

och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 

kontrolltid och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 

prover. Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål 

som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 

bekräftas. Timavgiften för ej planerad kontroll är 1 101 kr per timme. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den reviderade taxan för 

livsmedelskontrollen och ärendet går vidare för beslut till 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden fick en avvikelse vid senaste livsmedels-

revisionen där myndigheten behövde uppvisa att de avgifter som togs ut 

motsvarade kostnaderna för den planerade kontrollen. Avvikelsen har 

bedömts som delvis åtgärdad. Länsstyrelsen anser dock att den beslutade 

taxan för ej planerad kontroll inte stämmer överens med beräkningarnas 

resultat. Taxan är beslutad till 1 240 kr/timme för samtlig kontroll – ej 

planerad kontroll inkluderad. Enligt beräkningarna ska avgiften för ej 

planerad kontroll vara 1 101 kr. Länsstyrelsen önskar därför komplettering 

med justerad taxa för ej planerad kontroll.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-17  
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§ 26 Dnr 2020/00022  

Detaljplan för Näsberget, del av Vad 2:1 

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 

Vad 2:1 med syfte att göra det möjligt med ny bebyggelse i form av 

permanent- och fritidshus i ett attraktivt läge intill sjön Södra Barken i 

enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan. Miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade 2019-10-23 att genomföra samråd. Samrådet 

genomfördes från 2019-11-01 till 2019-12-13. 

Motivering till beslut 

Samrådsredogörelse har upprättats. Sammanlagt har 12 yttranden inkommit, 

vilka huvudsakligen har tillmötesgåtts med ändringar och kompletteringar i 

planhandlingen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-19 

Samrådsredogörelsen 

Granskningshandling  
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§ 27 Dnr 2020/00036  

Detaljplan för vattenpark vid Bylandets 
avloppsreningsverk 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för samråd. 

2. Utredning om grundvattennivån inom planområdet krävs innan 

planen kan gå vidare till nästa skede, granskning.  

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det 

använda renat avloppsvatten som idag går ut till recipient från reningsverket. 

Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning 

samt att säkerställa användningen inom ramen för plan- och bygglagen. 

Kommunen avser att överlåta och försälja de delar av Smedjebacken 3:1 som 

berörs av planområdet till Barken Vatten & Återvinning AB. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och föreslås därför upprättas 

med standardförfarande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Samrådshandling  
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§ 28 Dnr 2020/00026  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

medger dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av: 

1. Brygga med befintlig stenpir. Bryggan får vara maximalt 8 x 1,5 

meter.  

2. Utbyggnad av befintligt bostadshus, två gäststugor samt garage 

3. Tomtplatsavgränsningen ska sammanfalla med fastighetsgränsen.  

4. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken 7 kap. § 18 b 

Miljöbalken 7 kap. § 18 d 

 
Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

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

Ärendebeskrivning 

Området är ett utpekat landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) enligt 

översiktsplanen för Smedjebackens kommun som antogs i 

kommunfullmäktige den 17 september 2018. Det avsedda området för 

ändamålet saknar även betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fastigheten inte påverkar 

allemansrätten och har ingen avhysande effekt på allmänheten längs 

stranden. Åtgärden bedöms inte innebära några väsentliga förändringar i 

livsvillkoren för växt- eller djurarter, varken på land eller i vattnet. På 

fastigheten rinner ett dike med vatten från myren, enligt länsstyrelsens GIS 

skikt finns inga kända naturvårdarter eller nyckelbiotoper.  
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Enligt detaljplanen för fastigheten är den avstyckad 6 september 1967, detta 

är före strandskyddets ikraftträdande och därmed anser miljö- och 

byggkontoret att fastighetens hela område ska vara tomtplatsavgränsad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-24 

Skrivelse 2020-02-18  
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§ 29 Dnr 2020/00028  

Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för fastighet xx med följande villkor: 

1. Flytbrygga på maximalt 11 meter  

2. Tomtplatsavgränsningen ska sammanfalla med fastighetsgränsen 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken 7 kap. § 18 b 

Miljöbalken 7 kap. § 18 d 

 
Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

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

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren  har ansökt om strandskyddsdispens gällande flytbrygga på 

10-12 meter. Området är ett utpekat landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

(LIS) enligt översiktsplanen för Smedjebackens kommun som antogs i 

kommunfullmäktige den 17 september 2018. Det avsedda området för 

ändamålet saknar även betydelse för att tillgodose strandskyddets syften och 

anses ligga inom hemfridszonen.  

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att fastigheten inte påverkar 

allemansrätten och åtgärden bedöms inte innebära några väsentliga 

förändringar i livsvillkoren för växt- eller djurarter, varken på land eller i 

vattnet. Flygfoton visar att platsen varit bebyggd sedan 1960-talet. Det finns 

inga spår av stigar längs stranden som visar på något intresse för allmänheten 

att promenera på platsen. Enligt uppgifter från sökande ska det historiskt sett 

funnits en brygga på den idag tänkta placeringen.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-23 

Skrivelse 2020-03-12  
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§ 30 Dnr 2020/00027  

Ansökan om strandskyddsdispens, ombyggnation av 
väg mm, Vad 4:18 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

medger dispens från strandskyddsbestämmelserna gällande: 

1. Ombyggnation plankorsning 

2. Stängning av plankorsning 

3. Ombyggnation av väg 

4. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken 7 kap. § 18 b 

Miljöbalken 7 kap. § 18 c 

 
Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

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

Ärendebeskrivning 

Åtgärderna som trafikverket ska göras nordväst om Vad vid sjön Södra 

Barken, bedöms som att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att området är väl 

avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 

annan exploatering. Inga allmänna intressen skadas eller påverkas negativt 

av intrånget i strandskyddsområdet.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-23 

Skrivelse 2020-03-12  
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§ 31 Dnr 2020/00037  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

medger strandskyddsdispens. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för utfyllning och gångväg 

2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

 

Motivering till beslut 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens finns. 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. Åtgärderna 

inom det strandskyddade området görs till följd för att järnvägen ska kunna 

utvecklas och ökad säkerhet, samt att tillgängligheten till området ska 

förbättras.   

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för 

utfyllnad genom makadam, samt gångväg 

Att området är ianspråktaget på sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte 

ske utanför området. 

I nuläget är området redan fyllt med makadam och saknar betydelse för 

strandskyddets syften, området ligger otillgängligt för allmän användning 
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samt saknar betydelse för djur och växtliv. Genom gångväg möjliggörs 

tillgång till området. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-15 

Skrivelse 2020-04-15  
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§ 32 Dnr 2020/00029  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnation av väg. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av anslutningsvägar. 

2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

 
Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

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

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för 

nybyggnation av anslutningsväg då två obevakade järnvägsövergångar ska 

stängas. Åtgärderna inom det strandskyddade området görs till följd för att 

järnvägen ska kunna utvecklas och ökad säkerhet, samt att tillgängligheten 

till området ska förbättras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-24 

Skrivelse 2020-03-13   
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§ 33 Dnr 2020/00039  

Ansökan om strandskyddsdispens, Järnbanan 7:2 m.fl. 
fastigheter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

medger strandskyddsdispens. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för ny gångväg samt stödmur vid gång- 

och cykeltunnel. 

2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

 
Motivering till beslut 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens finns. 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. Åtgärderna 

inom det strandskyddade området görs till följd för att järnvägen ska kunna 

utvecklas och ökad säkerhet. 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för ny 

gångväg samt stödmur vid gång- och cykeltunnel. Strandområdet är redan 

idag avskilt genom järnvägen, samt väg 66 som löper utmed sjön. Sökanden 

hänvisar till: 

Att området är ianspråktaget på sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

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

verksamhet eller annan exploatering. 
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Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte 

ske utanför området.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-15 

Skrivelse 2020-04-15  
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§ 34 Dnr 2020/00038  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontoret skrivelse som sin egen och 

medger strandskyddsdispens. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för nybyggnation av 

transformatorstation. 

2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

 

Motivering till beslut 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens finns. 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.  

Ärendebeskrivning 

Västerbergslagens Elnät AB har inkommit med en ansökan om 

strandskyddsdispens för ny transformatorstation. Sökanden hänvisar till: 

Att området är ianspråktaget på sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

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

verksamhet eller annan exploatering. 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget intresse som 

inte kan ske utanför området. 

Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till 

utvecklingen av landsbygden.  



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-22 

Skrivelse 2020-03-25  
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§ 35 Dnr 2020/00040  

Ansökan om strandskyddsdispens, teknikbod, Vad 4:18 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

medger strandskyddsdispens 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för teknikkiosk för järnväg. 

2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

Motivering till beslut 

Särskilda skäl för strandskyddsdispens finns. 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. Åtgärderna 

inom det strandskyddade området görs till följd för att järnvägen ska kunna 

utvecklas och ökad säkerhet. Strandområdet är idag avskilt genom järnvägen 

som löper utmed sjön. Teknik-kiosken planeras på landsidan av järnvägen. 

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

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

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för 

teknikkiosk för järnväg. Teknikkiosken planeras på landsidan av järnvägen.  

Sökanden hänvisar till: 
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Att området är ianspråktaget på sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

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

verksamhet eller annan exploatering. 

Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte 

ske utanför området.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-15 

Skrivelse 2020-04-15  
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§ 36 Dnr 2020/00025  

Sanktionsavgift för nybyggnad av teknikbod 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden påför IP Only Networks AB, orgnr 

556597–6122, en byggsanktionsavgift om 139 500 kr, för att trots 

förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja åtgärd 

på fastigheten xx utan startbesked. (PBL (2010:900) 11 kap. 51 och 

57 §§, PBF (2011:338) 9 kap. 6 § punkt 3) 

2. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Smedjebackens kommun inom 

två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga 

kraft. Faktura kommer att skickas ut. (PBL (2010:900) 11 kap. 59 

och 61 §§) 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten inkom till 

miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-06. Komplettering och föreläggande 

att inkomma med redovisning av byggandes exteriör (material och färg) har 

skickats till sökande. 

Yttrande angående byggnadens material och färg har inkommit från en av de 

tre fastighetsägarna. Av samtal med denne framgår att byggnaden ska var 

utförd med röd träpanel. Vi tillsynsbesök kunde konstateras att byggnaden 

var uppförd och även tagen i bruk. Tillsynsbesök har skett på plats den  

2020-01-17. 

Motivering till beslut 

Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) så får en åtgärd inte 

påbörjas innan byggnadsnämnden gett startbesked om åtgärden kräver 

bygglov.  

Om någon bryter mot en bestämmelse i 10 kap. PBL så ska 

tillsynsmyndigheten ta ut en byggsanktionsavgift.  

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en 

åtgärd utan startbesked. Den beräknas enligt 9 kap. 8 § 4 punkten PBF.  
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Sanktionsarean motsvara bruttoarean samt öppenarean för lokalen samt med 

en minskning med 15 kvadratmeter enligt 1 kap. 7§ PBF. Den beräknade 

bruttoarean är 3 kvm.  

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter 

mot en bestämmelse i 8–10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Avgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), 

PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Yttranden  

Sökanden har fått chans att yttra sig innan beslut fattas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-20 

Beräkning av byggsanktionsavgift 

Tjänsteskrivelse tillsynsbesök 2020-01-20  
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§ 37 Dnr 2019/00002  

Anmälan av delegationsbeslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut från miljö- och byggkontoret.  

Beslutsunderlag 

Lista över delegationsbeslut 2020-01-27—2020-04-20 

Ordförandebeslut i brådskande ärende 2020-04-15  

 

 


