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§ 75 Dnr 2022/00005 

Information från kontoret till nämnd 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Skoog, miljö- och byggchef: 

Information om resultatet av en undersökning om företagsklimat som 

Svenskt Näringsliv genomfört. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
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§ 76 Dnr 2022/00062 

Meddelanden juni 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-05-10 – Överklagande av 

kommunens beslut avseende misstänkt olovlig åtgärd, nybyggnad av 

byggbod. 

Länsstyrelsen upphäver och återförvisar beslutet för fortsatt 

handläggning. 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-05-17 – Överklagande av 

länsstyrelsens beslut om bygglov för padelhall 

Länsstyrelsen avvisar överklagandet som för sent inkommet. 

3. Miljö- och byggkontoret – Överklagande 2022-05-18 – Överklagan 

till Mark- och miljööverdomstolen gällande avslag i mål P2872-22. 

4. Kammarrätten i Sundsvall – Dom 2022-05-25 – Rätt att ta del av 

allmän handling. 

5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-05-31 – Länsstyrelsen 

godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för carport och 

förråd. 

6. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-05-31 – Länsstyrelsen 

godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för tillbyggnad 

av befintlig byggnad. 

7. Mark- och miljööverdomstolen – Protokoll 2022-05-27 – Avvisning 

av överklagande; nu fråga om prövningstillstånd. 

Prövningstillstånd beviljades inte. 

8. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-06-01 – Länsstyrelsen 

godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad 

av förråd. 
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9. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-06-01 – Länsstyrelsen 

godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad 

av förråd. 

10. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-06-01 – Länsstyrelsen 

godkänner kommunalt beslut om strandskyddsdispens för 

avstyckning av tomt 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-01 
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§ 77 Dnr 2022/00063 

Ekonomisk uppföljning per maj 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per 

maj 2022.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ser att bostadsanpassningen går med mycket 

underskott och det kommer vara svårt att förhindra underskottet på helår. 

Underskottet är fram till första juni 719 000 kr, på helår räknar miljö och 

byggnadsnämnden med ett underskott på minst 1 miljon. Men det är också 

svårt att sätta en bra prognos på bostadsanpassningen eftersom det beror på 

vilka ärenden som inkommer. Det är svårt att göra åtgärder på underskottet 

med tanke på att miljö- och byggnadsnämnden till största delen är lagstyrt 

enligt miljö-och byggnadsnämndens ansvarsområde.  

Övriga verksamheter inom miljö och byggnadsnämnden håller budget för 

perioden och beräknas klara budget på helår. Stora utmaningar som nämnden 

ser redan nu är ökade IT kostnader i samband med införande av nytt system 

och ökade säkerhetskrav.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-08 

Ekonomisk uppföljning per maj 2022 
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§ 78 Dnr 2022/00071 

Granskning om miljö- och byggnadsnämnden bedriver 
en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande verksamhet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden godkänner svaret och lämnar över skrivelsen 

till PwC och de förtroendevalda revisorerna.   

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 

grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnder. Syftet med 

granskningen är att granska och pröva om styrelsens och nämnders 

verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har 

skett genom dokumentanalys. Skriftligt svar ska lämnas på 

revisionsrapporten till PwC.  

Revisionens totala summering på om nämnden bedriver ändamålsenlig 

verksamhet, ekonomiskt tillfredställande och har en fungerande 

internkontroll är att samtliga är gröna utom punkten 3c) uppföljningsbara 

mål samt punkt 4 gällande upprättade direktiv för rapportering till nämnd. 

Svar till revisionen 

 

Svar på punkt 3c): Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med målen 

under en längre period. Nämnden presenterade nya mål för verksamheten i 

budgetplanen 2022 med plan 2023–2024. Dessa nya mål är lättare att mäta 

och följa upp. 
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Svar på punkt 4a): Miljö- och byggnadsnämnden kommer att tydliggöra och 

föra in detta arbete under mål och budgetarbetet hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-19 
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§ 79 Dnr 2022/00069 

Solcellsplan 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner Solcellsplan 2022. 

Särskilt yttrande 

Jan Gustafsson (C) och Hans Gunnarsson (M) lämnar följande yttrande: 

”Centerpartiet och Moderaterna anser generellt att jordbruksmark inte ska 

omvandlas och nyttjas för andra ändamål än just för jordbruksändamål.”   

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna 

till markburna solcellsparker med fokus på att identifiera lämplig mark som 

inte kräver planlagd mark samt att inventera möjligheterna att ansluta 

anläggningarna till elnätet och att föreslå lämpliga upplåtelseformer. För att 

förbereda för kommande etableringar behöver kommunen utreda: 

• Vilken lämplig kommunal mark finns att erbjuda? 

• Hur ser närheten till elnätet och kostnader för att ansluta? 

• På vilket sätt påverkar markburna solcellsanläggningar 

landskapsbilden? 

• Lämpliga upplåtelseformer. 

• Överliggande nät och leverans till dem? 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Bilaga: Solcellsplan 2022 
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§ 80 Dnr 2021/00115 

Antagande av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge 
skola 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

antagandehandlingen samt beslutar att överlämna planförslaget till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Motivering till beslut 

Granskningsutlåtande har upprättats. Sammanlagt har 4 yttranden inkommit, 

vilka har tillmötesgåtts med mindre justeringar i planhandlingen. En 

avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 

resulterat i en samlad bedömning. Miljö-och byggnadsnämnden anser 

därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt PBL 5 kap 27§. Inkomna 

synpunkter ledde inte till väsentliga ändringar av planförslaget. Ändringar 

och kompletteringar i planen efter granskningen påverkar inte planens syfte 

eller innehåll i sådan utsträckning att den ska behöva ställas ut för 

granskning på nytt.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-04-13 att ändring av detaljplan 

för del av Hagge 1:263, Hagge skola skulle göras tillgänglig för granskning. 

Granskningen pågick i fyra veckor under tiden 20 april till och med 18 maj. 

Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter redovisade 

tillsammans med kommunens kommentarer.  

Planförslagets syfte är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler som 

varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Planförslaget innebär 

att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta 

byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan. Området där prickmarken tas bort 

reglerar med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 

utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell 

detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34§ och miljöbalken 6 kap. 11§. 

Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 

miljöpåverkan, till följd därav en miljökonsekvensbeskrivning inte har 

behövt upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-01 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Granskningsutlåtande 
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§ 81 Dnr 2020/00042  

Utdömande av vite, för nedskräpning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggkontoret i uppdrag att 

ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av det förelagda vite 

om 5 000 kronor för xx, fastighetsägare till xx, enligt miljö- och 

byggnadsnämndens beslut § 47/2020, från den 17 juni 2020. 

Lagstöd 

2 kap 3 och 7 §§, 15 kap 11 och 26 §§, 26 kap 9, 14 och 26 §§ miljöbalken. 

Motivering till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att xx ska städa bort avfall såsom 

bildelar, uttjänta däck, elektronik, maskiner, metall, plast som ligger i bilar 

och utspritt på fastigheten xx. Kravet är förenat med ett vite på 5000 kronor. 

Åtgärderna skulle vara utförda senast 21 april 2022. En inspektion för att 

kontrollera åtgärderna skedde 3 maj 2022. Vid inspektionen bedömdes 

fastigheten fortfarande vara nedskräpad av avfall och förvaringen sker på 

delar av fastigheten där allmänheten har insyn. För att vitet ska kunna dömas 

ut behöver en ansökan om utdömande av vite skickas till Mark- och 

miljödomstolen. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebacken kommun beslutade, den 17 

juni 2020, att förelägga xx att vid vite, vidta åtgärder om att forsla bort 

fordon och städa bort avfall på fastigheten xx i Smedjebackens kommun. 

Beslutet är förenat med vite om 5 000 kr för punkt 3 i föreläggandet. Miljö- 

och byggnadsnämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Dalarna. 

Datum för fullgörande av punkt 3 beslutades av Länsstyrelsen i Dalarna till 

21 april 2022, dnr 505-12173-2020. En uppföljande inspektion av beslutet 

skedde 3 maj 2022. Inspektionen skedde obokat. Fastigheten bedöms 

fortfarande vara nedskräpad.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
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§ 82 Dnr 2022/00012 

Föreläggande vid vite att inkomma med miljörapport för 
2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggkontoret i uppdrag att 

ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av det förelagda vite 

om 5 000 kronor för xx, för sin verksamhet xx på fastigheten xx enligt 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 15/2022, från den 16 februari 2022. 

Lagstöd 

2 kap 2 och 7 §§, 9 kap 6 §, 26 kap 9, 14, 20 §§ miljöbalken (1998:808) 

Motivering till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att xx ska inkomma med 

miljörapport för år 2020 för sin verksamhet på fastighet xx i Smedjebackens 

kommun. Miljörapporten skulle lämnas in via SMP (Svenska 

miljörapporteringsportalen) senast 1 april 2022. Beslutet förenades med ett 

vite på 5000 kronor. Ingen miljörapport för 2020 har lämnat in av xx för 

verksamheten. För att vitet ska kunna dömas ut behöver en ansökan om 

utdömande av vite skickas till Mark- och miljödomstolen. 

Ärendebeskrivning 

xx bedriver en xx som är tillståndspliktig på fastigheten xx i Smedjebackens 

kommun. En tillståndspliktig verksamhet ska senast den 31 mars året efter 

det kalenderår som miljörapporten avser vara inlämnad till den 

tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten. Miljörapporten ska 

lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets e-tjänst för miljörapporter, 

svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Miljökontoret i Smedjebacken är 

tillsynsmyndighet för xx.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 
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§ 83 Dnr 2022/00065  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för Attefallshus på fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för Attefallshus. 

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 

Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för Attefallshus. 
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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 2022-05-31 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Tomtplatsavgränsning 
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§ 84 Dnr 2022/00064 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att inte bevilja strandskyddsdispens för byggnad på fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger inte dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för byggnad. 

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

separat. 

Lagstöd 

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

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

 
Upplysningar 

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 

xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för byggnad. 

Sökanden hänvisar till att, området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 

att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom 

sammanhållen bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-05-31 
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§ 85 Dnr 2022/00066 

Ansökan om bygglov, nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § b Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). 

2. Kontrollansvarig för åtgärden är xx, behörighetsnr: xx med 

behörighetsnivå K. 

3. Tekniskt samråd krävs för åtgärden, kallelse skickas separat. 

4. Avgiften är 49 373 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Motivering till beslut 

Efter åtgärden kommer byggnaderna överskrida byggrätten med 24 m2, det 

vill säga 10 % mer än detaljplanen tillåter. Avvikelsen bedöms vara liten och 

förenlig med detaljplanen enligt 9 kap 31 § b Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900).   

Upplysningar  

Innan åtgärden får påbörjas ska startbesked meddelas enligt 10 kap 23 § 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) 

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas fyra veckor efter 

det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § 

(SFS 2010:900) 

Innan eventuell eldstad installeras ska anmälan om eldstad lämnas in till 

miljö- och byggnadsnämnden. Installation av eldstaden får inte ske innan 

startbesked meddelats. 

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade instruktioner. 
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Ärendebeskrivning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom detaljplanelagt 

område. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med max 240 m2 

byggnadsarea. Åtgärden avser en total byggnadsarea om ca 265 m2 vilket 

resulterar i en avvikelse emot detaljplanen på 10%. Huvudbyggnaden 

uppförs i souterräng med vidbyggt garage och med en känsla av flera 

huskroppar sammanlänkade i olika former och höjder med stora glaspartier 

mot sjön. 

Remisser 

Ägare till grannfastigheter har beretts möjlighet att inlämna synpunkter på 

åtgärden. Inga synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 

Ansökan om bygglov 

Beskrivning av projektet 

Bygglovsritningar 
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§ 86 Dnr 2022/00070 

Ansökan om bygglov, tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b § Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). 

2. Kontrollansvarig krävs ej för åtgärden.  

3. Tekniskt samråd krävs ej för åtgärden.  

4. Avgift för åtgärden är 12 433 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat. 

Motivering till beslut 

Bedömningen görs att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens 

syfte. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser tillbyggnad av garage mot befintlig verkstadsbyggnad med 

82,5 m². Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och åtgärden 

innebär en avvikelse eftersom ca 18 m² av tillbyggnaden hamnar i 

prickmark.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Situationsplan 
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§ 87 Dnr 2022/00004 

Delegationsbeslut 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret har på delegation fattat följande beslut:   

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggkontorets delegationsbeslut 2022-05-04—2022-06-06 

 

 


