
SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 

     Miljö- och byggnadsnämnden   2019-02-13 

 

 

Plats och tid Kaplanen, Miljö- och byggkontoret, klockan 08.30-10.30 

 

Beslutande Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 

Joakim Lundgren (S) 

Roland Nilsson (S) 

Kjell Eriksson (S) 

Thor Draiby (MP) 

Jan Gustafsson (C) 

Hans Gunnarsson (M) 

Per Erik Hellström (SD) 

Lars Persson (S) 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Tjg ersättare 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

 

 

 

Övriga deltagande 

Lise-Lotte Jansson (S) 

Stefan Dorg (S) 

Kjell Andersson (V) 

Torsten Åslund (L) 

 

Susanne Hedman-Jensen 

Helena Karlsson 

Gunilla Skoog 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

Ekonom, § 1-3 

Miljöinspektör, § 6-8 

 

Justerare Joacim Lundgren 

 

Justeringens plats 

och tid 

 

Miljö- och byggkontoret, 2019-02-19, kl 08:00 

 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare …………………………………              Mbn § 1-9 

 

 

 

Ordförande ………………………………… 

 

 

 

 

 

Justerande…………………………………. 

 

Anslag / Bevis 

 

 

Protokollet från miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-13 är justerat och 

tillkännagivet genom anslag. 

Anslås under tiden 2019-02-19 – 2019-03-13 

Protokollet förvaras på miljö- och byggkontoret 

 

Underskrift 

 

 

………………………………… 
Susanne Hedman Jensen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2019-02-13 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

  

 § Innehållsförteckning 

  

 1 Val av beredning 

 2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 

 3 Internkontrollplan för år 2019 

 4 Revidering av delegationsordning 

 5 Ändring av detaljplan för kvarteret Timmermannen 

 6 Remiss om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, Vanberget 

 7 Remiss om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, Snöån nr 1 

 8 Remiss om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, Tjärns nr 1 

 9 Meddelanden 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Mbn § 1/2019 Dnr. 2019-12 

 

Val av beredning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Till ordinarie ledamöter i miljö- och byggnadsnämndens beredning utses 

Lena Ludvigsson-Olafsen (S), ordförande, Joacim Lundgren (S) och Hans Gunnarsson 

(M). 

2. Till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens beredning utses Roland Nilsson (S), 

Frank Norgren (S) och Jan Gustafsson (C). 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden utser varje mandatperiod en beredning som bereder ärenden 

inför kommande nämnd. 

Beredningen har tidigare bestått av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-05 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Personalkontoret 

Akten 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 2/2019 Dnr. 2017-255 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 

 

Förslag till beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 

och överlämnar den till kommunfullmäktige. 

 

Beskrivning av ärendet 

Bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2018 föreligger enligt bilaga.   

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-04 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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Mbn § 3/2019  Dnr. 2019-117 
 

Intern kontrollplan 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden fastställer internkontrollplan 2019 för miljö- och 

byggkontoret. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret har tagit fram förslag till internkontrollplan för 2019. 

Internkontrollplanen är upprättad för att kontrollera utvalda delar i avdelningens arbete 

och för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. 

Internkontroll 2019 inriktar sig på områdena intäkter till kontoret, säkerställa att 

registrerade tillsynsregister är uppdaterade och att de rutiner som finns på kontoret är 

relevanta och tydliga att följa. 

Uppföljning av internkontrollplanen sker löpande under året, och kommer att 

slutredovisas för nämnden vid årets sista sammanträde. 

 

 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-28 

Internkontrollplan 2019 
 
Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 4/2019  Dnr. 2019-133 

 
Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar revidering av delegationsordning enligt upprättat 

förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret har gjort en omfattande revidering av miljö- och byggnadsnämndens 

delegationsordning med anledning av bl.a. översynen av aktuellt reglemente, ny kommunallag 

(2017:725), ny förvaltningslag (2017:900), övrig uppdaterad lagstiftning samt av 

kommunfullmäktige beslutad omorganisation. 

Arbetsgivarfrågorna har lyfts ur, då dessa efter omorganisationen regleras genom 

kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-05 

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen  

Akten 

 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-02-13 
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Mbn § 5/2019   Dnr. 2018-948 

 

Förslag till ändring av detaljplan för kv Timmermannen 

Fastighet: Timmermannen 1, 2, 3, 4 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och beslutar att planen 

görs tillgänglig för granskning. 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för 

kvarteret Timmermannen, med syfte att utöka byggrätten, Miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade 2018-12-11 att genomföra samråd. Samrådet 

genomfördes från 2018-12-17 till 2019-02-11. 

Sammanlagt har sex yttranden inkommit, vilka har tillmötesgåtts med kompletteringar 

i planhandlingen. Samrådsredogörelse har upprättats. 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-31 

Samrådsredogörelse 

Granskningshandling 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 6/2019  Dnr. 2019-143 

 

Remiss om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, 
Vanberget 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att undersökningstillstånd inte ska beviljas 

utifrån områdets höga naturvärden samt pågående naturreservatsbildning. 

2. Paragrafen är omedelbart justerad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Asera Mining AB har ansökt om undersökningstillstånd för ämnet Vanadin inom området 

Vanberget. Om ett undersökningstillstånd blir beviljat innebär det ensamrätt för 

tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en 

fyndighet inom det aktuella området.  

Motivering till beslut 

Inom undersökningsområdet finns områden som är utpekade enligt länsstyrelsen: 

En pågående naturreservatsbildning av länsstyrelsen. Naturvärdena utgörs dels av de 

gammelskogsrester som finns på Vanbergsklack och väster därom, del den unika kontinuiteten 

i successionsstadier för asp som finns över hela området. 

Nyckelbiotoper som exempelvis död ved, högstubbar. 

Arter som är klassade som nära hotade, exempelvis svampar, kärlväxter och lavar. 

En arbetsplan ska tas fram innan arbetet påbörjas som tar hänsyn till markägare, sakägare och 

skyddsvärda områden. 

 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-24 

Remiss 
 
Kopia till: 

Bergsstaten 

Akten 
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Mbn § 7/2019   Dnr. 2019-116 

 

Remiss om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, 
Snöån nr 1 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden anser att undersökningstillstånd inte ska beviljas 

eftersom vattenkvaliteten och grundvattennivåerna är väldigt viktiga för området, detta 

område måste säkras för framtiden. 

2. Paragrafen är omedelbart justerad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Tancred Resources har ansökt om undersökningstillstånd för området Snöån för ämnena 

volfram, guld och koppar. Om ett undersökningstillstånd blir beviljat innebär det ensamrätt för 

tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finns en 

fyndighet inom det aktuella området. 

Motivering till beslut 

Inom undersökningsområdet finns områden som är utpekade enligt länsstyrelsen: 

• Naturvårdsarter med hotkategori (hotad, starkt hotad) 

- Lavar 

- Svampar 

• Nyckelbiotoper 

• Sumpskogar  

• Värdefulla kulturmiljöer som exempelvis fornlämningar, boplatser och hyttområden 

För att förebygga att grundvattnet blir påverkat av föroreningar finns möjlighet för kommunen 

att tillskapa vattenskyddsområden. Delar av undersökningsområdet ser ut att ligga inom- eller 

närliggande vattenskyddsområde vid Snöån och omfattas därför av särskilda föreskrifter för 

markanvändningen i anslutning till vattentäkten. 

70 % av kommunens invånare får sitt vatten från kommunala vattentäkter, övriga har 

antingen egna brunnar eller försörjning via gemensamhetsanläggningar. Dessa kan få 

problem med vattenförsörjningen i händelse av förändringar i grundvattennivån. 

 

 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-24 

Remiss 
 
Kopia till: 

Bergsstaten 

Akten 
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Mbn § 8/2019   Dnr. 2019-1071 

 

Remiss om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, Tjärns 
nr 1 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden anser att undersökningstillstånd inte ska beviljas 

eftersom kommunen planerar att utöka detaljplanen inom området Röbacken för att 

större industri ska kunna etablera sig på platsen. 

2. Paragrafen är omedelbart justerad. 

 

Beskrivning av ärendet 

Tancred Resources har ansökt om undersökningstillstånd för ämnet volfram. Om ett 

undersökningstillstånd blir beviljat innebär det ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga 

berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på om det finne en fyndighet inom det aktuella 

området. 

Motivering till beslut 

Inom undersökningsområdet finns områden som är utpekade från länsstyrelsen: 

• Biotopskyddade områden med lövbrännor och äldre naturskogsartade skogar 

• Värdefulla odlingslandskap 

• Våtmarker 

• Sumpskog 

• Områden med naturvärden 

Det är viktigt att dessa områden beaktas om undersökningstillstånd ska ges. 

Närliggande undersökningsområde ligger inom området Röbacken som är detaljplanerat för 

industri. Det finns också planer på att utöka området, som då blir att ligga inom 

undersökningsområdet. 

En arbetsplan som tar hänsyn till markägare, sakägare och skyddsvärda områden ska tas fram innan 

arbetet påbörjas. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-24 

Remiss 

 
 
 
Kopia till: 

Bergsstaten 

Akten 
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Mbn § 9/2019   Dnr. 2018-1013 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 

Meddelanden 

1. Länsstyrelsen i Dalarnas län – Beslut 2018-12-10:  

Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av fritidshus 

och nybyggnad av bastu på fastigheten xx i Malingsbo-Klotens naturvårdsområde. 

2. Norbergs kommun – Remiss i samband med aktualitetsprövning av Norbergs översiktsplan 

har inkommit. Svar önskas senast 30 mars 2019.  

3. Länsstyrelsen i Dalarnas län – Föreläggande 2019-01-30: 

Vattenfall Services Nordic föreläggs att vidta försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön i 

samband med underhållsröjning i Malingsbo-Klotens naturreservat mm under år 2019. 

Åtgärden berör ett ängs- och betesområde, Dullbo. Inom området får inte risk lämnas som 

riskerar att kväva ängsvegetationen. Inom området får inte heller motordrivna fordon 

användas, för att inte riskera körskador och för att bevara den lokala floran. 

4. WBAB har tagit fram en förstudie angående anläggande av våtmark för kompletterande rening 

av vatten från Bylandets avloppsreningsverk. Förslag till remissvar kommer att utarbetas till 

nästa nämnd. 

5. Dispensansökan inlämnad till länsstyrelsen 2019-02-05 om bärgning av den havererade 

hängbron i naturreservatet Söppenmyren. Naturreservatet är Natura 2000-område. 

6. Gemensam utbildningsdag om myndighetsutövning med miljö- och bygg i Ludvika kommun 

planeras den 11 april 2019. 
 
 
Kopia till: 

Akten 


