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Mbn § 10/2019 Dnr. 2019-2 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut   

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 
 

Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2018-12-03—2019-03-01 

 
 
Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 11/2019 Dnr. 2018-783 

 

Budgetuppföljning per 28 februari 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning per den 28 februari 

2019 och lägger den till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för perioden januari-februari 2019 visar ett överskott på 478 tkr. 

Detta beror på att kostnaden för de dyra bostadsanpassningsärendena togs i sin helhet 

2018, men fakturor inkommer 2019 som då kvittas mot uppbokningen föregående år. 

Av de kostnader som uppbokades 2018 har ca 751 tkr inkommit under 2019. Intäkterna 

är högre i perioden och beror på ej periodiserade intäkter för livsmedelskontroll 2019. 

Även kostnaderna i perioden är högre och beror dels på ej periodiserade IT-

systemkostnader för Geosecma och EDP, dels på högre kostnader för reparation av bil 

med knappt 40 000 kr, ej genomförd periodisering av december månads kostnad för 

livsmedelsinspektör med drygt 30 000 kr. 

Fortsatt översyn av intäkter kommer att göras även under år 2019. Vidare behövs en 

översyn av rutiner i samband med bostadsanpassningen göras. 

Åtgärder har vidtagits under 2018 för att få en ekonomi i balans. Prognosen för helår är 

att budget 2019 hålls. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-12 

Budgetuppföljning per 28 februari 2019 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 12/2019 Dnr. 2019-199 

 

Tidplan budget 2020 och plan 2021-2022 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta upp budget 2020 med plan 2021–

2022 för gemensam diskussion vid sammanträdet i april för beslut i nämnden 

vid sammanträdet i maj. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastställt tidplan och arbetsgång för budgetarbetet 

2020 och planperioden 2021–2022. 

Ett av uppdragen till miljö- och byggnadsnämnden är att under våren beskriva 

nämndens verksamhet budgetåret 2020, utifrån den i kommunfullmäktige beslutade 

budgetramen. 

Ett annat är uppdraget att beskriva hur miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 

kommer att utvecklas och se ut år 2025 utifrån följande fyra trender: 

• Stigande förväntningar på välfärden 

• Hårdare konkurrens om kompetens 

• Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 

• Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle 

Miljö- och byggnadsnämnden ska även göra en risk- och väsentlighetsbedömning 

utifrån möjliga omvärldsfaktorer som kan ha betydelse för verksamheten. 

   

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-28 

Tidplan budget 2020 med plan 2021–2022, KS AU protokoll § 9/2019 

Budgetanvisningar och internpriser 2020, KS AU protokoll § 10/2019 
 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 13/2019  Dnr. 2019-197 

 

Aktivitetsplan och lägesrapport för Energi- och klimatrådgivningen 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna.  

 

Beskrivning av ärendet 

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 för år 2018 har upprättats.  

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 lampor finns det på marknaden och hur kan man inreda med ljus efter 

behov? 

• 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 2019. Prioriterade områden är bl.a. energieffektivisering, 

förnybar energi och vägledning om solceller. Utskick kommer att göras bl.a. till 

småhusbyggare. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-27 

Lägesrapport för grundläggande energi- och klimatrådgivning 2018 

Aktivitetsplan 2019 Energi och klimatrådgivning 
 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 14/2019  Dnr. 2019-196 

 

Revidering av taxebilaga för prövning och tillstånd inom miljöbalkens 
område 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att timtaxebilaga 1 

för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område i Smedjebackens kommun 

justeras så att debiteringstiden för anmälan av inrättande av värmepump ändras 

från 4 timmar till 1,5 timmar.  

2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut gäller retroaktivt från 2019-01-01. 

Beskrivning av ärendet 

Vid översynen av taxebilaga 1 för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område i 

Smedjebackens kommun blev taxan för anmälan av värmepump felaktig, en justering 

behöver därför göras. Den beräknade tidsåtgången blev 4 timmar men borde 

förslagsvis vara 1,5 timmar.  

 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av 

värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten 

eller grundvatten enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
 

1. Värmepump 1,5 timmar 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-27 
 

 

Kopia till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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Mbn § 15/2019  Dnr. 2019-151 
 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden fastställer tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 

för 2019. 

 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med tillsynsplanen är att den ska tydliggöra Miljö- och byggnadsnämndens 

tillsynsarbete och verksamhet för allmänhet, politiker och tjänstemän och bidra till att 

tillsynsarbetet kan planeras, följas upp och utvärderas.  
 

Motivering till beslut 

Tillsynsplanen är ett led i att förstärka tillsynsarbetet i Smedjebackens kommun. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-28 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 
 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 16/2019  Dnr. 2018-915 

 

Tillsynsplan och behovsutredning för åren 2019-2021 enligt Miljöbalken 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar tillsynsplanen för åren 2019–2021 samt 

tillhörande behovsutredning. Tillsynsplanen och behovsutredningen följs upp 

årligen. 
 

Beskrivning av ärendet 

Av miljötillsynsförordningen (2011:13) framgår vilka skyldigheter myndigheterna har 

när det gäller tillsynen. Tillsynsmyndigheten ska genomföra en utredning av 

tillsynsbehovet över en treårsperiod som ska ses över varje år, utifrån de 

förutsättningar som råder samt föra ett register över de verksamheter som fordrar 

återkommande tillsyn.  

Vidare ska en plan upprättas för hur tillsynsarbetet ska bedrivas varje verksamhetsår, 

baserad på behovsutredningen och verksamhetsregister. Tillsynsverksamheten ska 

följas upp och utvärderas regelbundet. 

Nämnden ska besluta om tillsynsplan och behovsutredning inom miljöbalkens område 

samt tillhörande lagar och förordningar. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-27 

Tillsynsplan 2019–2021 

Behovsutredning bilaga 1 
 

 
Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 17/2019  Dnr. 2017-42 

 
Föreläggande om att inkomma med utökad provtagningsplan och 
åtgärdsutredning, räddningstjänstens övningsplats, Vilmoren 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun förelägger räddningstjänsten 

enligt följande: 

 

1. Räddningstjänsten ska upprätta en kompletterande provtagningsplan för undersökning 

för att fastställa spridningen av PFOS (perfluorosulfonsyra), PFOA 

(perfluoroktansyra) och FTS (fluorotelomer sulfonater) på fastigheten Västansjö 2:7. 

Planen ska upprättas utifrån naturvårdsverkets rapporter nr 4917 ”metodik för 

förorenade områden”, nr 4310 och 4311, ”Vägledning för miljötekniska 

undersökningar” (del 1 och 2). Planen ska innehålla de uppgifter som anges i Svenska 

Geotekniska Förenings Fälthandbok (SGF Rapport 2:2013). Av provtagningsplanen 

ska framgå hur bolaget avser att undersöka: 

1.1. vertikal och horisontell utbredning på fastighet Västansjö 2:7 av föroreningar i 

mark och grundvatten. 

1.2. eventuell spridning av förorening från verksamheten i mark, grundvatten och 

lakvatten. 

I provtagningsplanen ska tydligt framgå vilken bakgrundsinformation, exempelvis kartor, 

flygbilder, tidigare markundersökningar, intervjuer och arkivhandlingar som valet av 

provtagningspunkter baserats på. Placering av provpunkter ska utföras där så är tekniskt 

möjligt och på flera djup i marklagren för att eventuella föroreningars vertikala och 

horisontella utbredning ska kunna fastställas. 

Provtagningsplanen ska skriftligen redovisas till miljö- och byggkontoret för bedömning 

senast 6 månader efter delgivning av detta beslut.  

2. Räddningstjänsten ska inkomma med en åtgärdsutredning och en riskvärdering där 

förslag på slutligt åtgärdsalternativ lämnas. Åtgärdsutredning, riskvärderingen samt 

förslag till övergripande åtgärdsmål ska utföras i enlighet med Naturvårdsverkets 

rapport ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” (Rapport 5978). Åtgärdsutredningen med 

förslag till slutligt åtgärdsalternativ ska inkomma till miljö- och byggkontoret senast 6 

månader efter genomförd provtagning. 

3. Provtagningar i samband med utredning ska tas av utförare som minst gått SGFs 

utbildning för certifierad provtagning med inriktning på mark och grundvatten. 

Räddningstjänst ska genomföra och bekosta kompletterande undersökningar i enlighet 

med framtagen provtagningsplan enligt punkten 1. Antalet prover ska anpassas så att 

tillräcklig information för en bedömning av de förorenade områdets utbredning i 

vertikal och horisontell riktning går att avgöra. Undersökningarna ska genomföras 
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Mbn § 17/2019 (forts)  

 

enligt anvisningarna i Naturvårdsverkets rapport nr 4918 ”Metodik för förorenade 

områden”, nr 4310 och 4311 ”Vägledning för miljötekniska undersökningar” (del 1 

och 2) och i Svenska Geotekniska Föreningens Fälthandbok (SGF Rapport 2:2013). 

Medier som ska omfattas är mark och grundvatten. 

Beslut fattas med stöd av i MB 2 kap 3 och 8 §§, 10 kap 4 och 8 §§, samt 26 kap 9 §.  

 

 
Beskrivning av ärendet  

Under hösten 2016 togs prover av PFOS och PFOA vid räddningstjänstens övningsplats på 

fastigheten Västansjö 2:7 i Smedjebackens kommun. Båda dessa är ämnen som kan ingå i 

brandskum. 

Resultaten visade bl.a. att halter av PFOS i mark var 20,5 gånger högre än riktvärdet. De 

uppmätta halterna av PFOS och PFOA i ytvatten var lägre än de uppmätta halterna i 

marken. Med anledning av den uppmätta halten av PFOS i jordprover ställde miljö- och 

byggkontoret den 20 april 2017 krav på en utökad provtagning. 

Räddningstjänst anlitade under 2017 en konsult för att ta fram en provtagningsplan och 

utföra den utökade provtagningen. Provtagningar och analys gjordes under juni 2017.  

Underrättelse skickades ut från miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-24, där det framgår 

att behov finns att vidare undersöka platsen med avseende på de aktuella föroreningarnas 

spridning (PFOS, PFOA och FTS) och farlighet innan en åtgärdssanering sker.  

I underrättelsen står det att miljö- och byggkontoret kommer att ställa ytterligare krav på 

provtagning på brandövningsplatsen på fastigheten Västansjö 2:7. I underrättelsen står det 

även att miljö- och byggkontoret kommer att ställa krav på en åtgärdsutredning, och att 

kraven kommer att ställas i ett separat föreläggande. 

 
Information 

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att meddela ändringar av detta beslut om det 

från hälso- eller miljösynpunkt kan anses motiverat. 

En anmälan enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

ska inkomma innan avhjälpandeåtgärder vidtas som kan medföra ökad risk för spridning av 

förorening eller exponering av föroreningarna. 

En timavgift kommer att tas ut för handläggning av det här ärendet. Timavgiften för 2019 

är 975 kronor per timme. 
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Mbn § 17/2019 (forts) 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-20 

 

 
Kopia till: 

Räddningstjänsten 

Akten 
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Mbn § 18/2019  Dnr. 2019-198 
 

Remiss om miljöfarlig verksamhet, vattenpark vid Bylandets 
Avloppsreningsverk 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets tjänsteutlåtande som 

sitt yttrande och skickar svaret vidare till Barken Vatten och Återvinning AB. 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggkontoret och Tekniska kontoret har fått en remiss från Barken Vatten och 

Återvinning AB som ska anlägga en våtmark/vattenpark. Samråd har skett med Tekniska 

kontoret och remissvaret behandlar även deras synpunkter.  

Anläggningen ska fungera som ett reningssteg för avloppsvatten från Bylandets 

avloppsreningsverk, i syfte att reducera utsläppen av fosfor, kväve och BOD till recipient. 

Synpunkter har sammanställts i tjänsteskrivelse daterad 2019-02-21. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-13 

Förstudie, anläggande av våtmark för kompletterande rening av vatten från Bylandets 

reningsverk. 
 

Kopia till: 

Barken Vatten och Återvinning AB 

Tekniska kontoret 

Akten 
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Mbn § 19/2019  Dnr. 2018-833 

 

Begäran om att ta över tillsyn av B-verksamheter inom Smedjebackens 
kommun 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden ansöker hos Länsstyrelsen Dalarna om att ta över tillsyn 

över samtliga B-verksamheter samt efterbehandlingsansvar gällande all 

täktverksamhet som ligger inom Smedjebackens kommun från och med 2020-01-01, i 

enlighet med delegationsbeslut daterat 1997-12-19.  

 
Beskrivning av ärendet  

Miljö och byggnadsnämnden, Smedjebackens kommun ansöker till länsstyrelsen Dalarna 

om att ta över tillsyn av samtliga B-verksamheterna inom Smedjebackens kommun, i 

ansökan gäller även efterbehandlingsansvar gällande all täktverksamhet, i enlighet med 

miljötillsynsförordningen, överlåtelse av tillsynsuppgift. Enligt miljötillsynsförordningen 

(SFS 2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att 

utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. 

 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-18 

Miljötillsynsförordning 2011:13 

Överlåtelse av tillsynsansvar beslut daterat 1997-12-19 samt 2002-04-17 

 
Kopia till: 

Länsstyrelsen Dalarna 

Akten 
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Mbn § 20/2019  Dnr. 2018-1048 

 

Redovisning av status på avloppsreningsverk 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden och tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

I § 137/2018 beslutades att miljö- och byggnadsnämnden under hela året 2019 vill ha 

uppgifter kvartalsvis över status för Bylandets avloppsreningsverk. WBAB ska även 

redovisa status för hur reningsverket fungerar varje kvartalsrapport, om det varit 

störningar under perioden eller andra problem. Resultat för hela året 2018 skulle 

redovisas snarast/så snart alla resultat är klara. Redovisningen av resultatet ska kunna 

jämföras med det som står i tillståndet. 

Här följer en redovisning över status på Bylandet, Söderbärke, Björsjö och Vad 

avloppsreningsverk. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-25 

Analysresultat för samtliga avloppsreningsverk för året 2018 
 

Kopia till: 

Akten 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 21/2019  Dnr. 2018-1071 

 

Överklagande av Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd för 
Tjärns nr 1 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att skriva ett överklagande 

som ska sändas till förvaltningsrätten i Luleå. 

2. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson-Olafsen får i 

uppdrag att underteckna överklagandet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Tancred Resources Ltd har ansökt om undersökningstillstånd för volfram på området 

Tjärns nr 1 i Smedjebackens kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-02-13 (Mbn § 8/2019) att svara att 

undersökningstillstånd inte bör beviljas eftersom kommunen planerar att utöka 

detaljplanen inom området Röbacken för att större industri ska kunna etablera sig på 

platsen. Svaret på remissen med nämndens beslut sändes samma dag till Bergsstaten. 

Bergsstaten beviljade 2019-02-22 Tancred Resources Ltd undersökningstillstånd enligt 

minerallagen för området Tjärns nr 1. Beslutet gäller i tre år från 2019-02-22.  

Bergsstatens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten i Luleå senast 2019-03-29. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-07 

Mbn § 8/2019 
 

Kopia till: 

Bergsstaten 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Akten 
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Mbn § 22/2019  Dnr. 2019-116 

 

Överklagande av Bergsstatens beslut om undersökningstillstånd för 
Snöån nr 1 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ger kontoret i uppdrag att skriva ett överklagande 

som ska sändas till förvaltningsrätten i Luleå. 

2. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson-Olafsen får i 

uppdrag att underteckna överklagandet. 

 

Beskrivning av ärendet 

Tancred Resources Ltd har ansökt om undersökningstillstånd för volfram, guld och 

koppar på området Snöån nr 1 i Smedjebackens kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-02-13 (Mbn § 7/2019) att svara att 

undersökningstillstånd inte bör beviljas eftersom vattenkvaliteten och 

grundvattennivåerna är väldigt viktiga för området. Svaret på remissen med nämndens 

beslut sändes samma dag till Bergsstaten. 

Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att ansöka hos Vattendomstolen att 

vattenskyddsområdet ska göras tre gånger större än det är idag. Området är alltså 

viktigt för att ordna reservvatten till både Smedjebackens och Ludvika kommuner och 

måste därför säkras för framtiden.  

Bergsstaten beviljade 2019-03-06 Tancred Resources Ltd undersökningstillstånd enligt 

minerallagen för området Snöån nr 1. Beslutet gäller i tre år från 2019-03-06.  

Bergsstatens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten i Luleå senast 2019-04-09. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-03-07 

Mbn § 7/2019 
 

Kopia till: 

Bergsstaten 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Barken Vatten & Återvinning AB 

Akten 
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Mbn § 23/2019  Dnr. 2018-1013 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 
Meddelanden 
 

1. Medverkande i projekt "Baltic Sea City Accelerator Programme"  

Under 3 tillfällen i Stockholm får kommunen affärsmässig vägledning i att ta fram 

handlingsplaner och hitta möjliga externa finansiärer till att förbättra 

miljökvaliteten i sjöar och vattendrag. (Dnr 2019-219) 

2. Boliden Mineral AB – Information 2019-02-04 om arbetsplan för 

undersökningsarbete inom undersökningstillstånden Stollbergsgruvan nr 1 och 

Stollbergsgruvan nr 1001. (Dnr 2013-912) 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-02-21 om villkor och andra bestämmelser för 

uppförande och drift av vindkraftsanläggning Älgkullen i Smedjebackens kommun 

(Dnr 2014-540) 

4. Bergsstaten – Beslut 2019-02-22 att bevilja undersökningstillstånd för området 

Tjärns nr 1, Smedjebackens kommun (Dnr 2018-1071) 

5. Åklagarmyndigheten – Underrättelse om beslut 2019-02-28 för Björsjö, Vad, 

Söderbärke och Bylandets avloppsreningsverk.  

Förundersökning inleds med motiveringen: Otillåten miljöverksamhet. Det finns 

anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. (Dnr 2019-173, 

22019-174, 2019-175 och 2019-176) 

6. Länsstyrelsen Dalarna – Rapport 2018-12-12 – Länsstyrelsens revision av 

livsmedelskontrollen i Smedjebackens kommun. 

Länsstyrelsen anser att kontrollmyndigheten behöver lägga ner arbete på att ta fram 

bl.a. rutiner, taxa, mål och beredskapsplan. Dessutom måste kontoret ta fram en 

åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder 

kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna. 

7. Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen – Dom 2019-03-08 – Utdömande av 

vite för utsläpp av avloppsvatten 

Mark- och miljödomstolen förpliktar fastighetsägaren att till staten betala vite om 

tiotusen kronor (dnr 2018-8) 
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Mbn § 23/2019 (forts) 

 

8. Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen – Dom 2019-03-06 – Anslutning till 

allmän va-anläggning 

Mark- och miljödomstolen fastställer att Smedjebackens kommun är skyldig att 

tillgodose behovet av vatten och avlopp. Kommunen ska dessutom ersätta 

fastighetsägarna för rättegångskostnader. 

9. Kommunfullmäktige § 114/2018 – Naturreservat Barkens Öar. 

Kommunfullmäktige beslöt att Smedjebackens kommun ska arbeta för att det 

bildas ett naturreservat på norra Barkens öar, baserat på frivilliga 

överenskommelser som inte innebär någon nettokostnad för Smedjebackens 

kommun. Vidare fick miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inleda 

förhandlingar med berörda markägare. 

 

 

 

 


