
SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum 
 

     Miljö- och byggnadsnämnden   2019-09-18 

 

 

Plats och tid Kaplanen, miljö- och byggkontoret, klockan 08:30-10:45 

 

Beslutande Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 

Joakim Lundgren (S) 

Roland Nilsson (S) 

Frank Norgren (S) 

Kjell Eriksson (S) 

Hans Gunnarsson (M) 

Per Erik Hellström (SD) 

Jan Gustafsson (C) 

Lars Persson (S) 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Tjg ersättare 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

 

Övriga deltagande 

Kjell Andersson (V) 

 

 

Susanne Hedman-Jensen 

Lena Johansson 

Helena Karlsson 

Gunilla Skoog 

Christer Eriksson 

 

 

 

Samhällsbyggnadschef 

Nämndsekreterare 

Ekonom, § 83-85 

Miljöinspektör, § 88-89 

Byggnadsinspektör, § 91 

 

Justerare Jan Gustafsson 

 

Justeringens plats 

och tid 

 

Miljö- och byggkontoret, 2019-09-19, kl 13:00 

 

 

Underskrifter 

 

Sekreterare …………………………………              Mbn § 83-91 

 

 

 

Ordförande ………………………………… 

 

 

 

 

 

Justerande…………………………………. 

 

Anslag / Bevis 

 

 

Protokollet från miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-18 är justerat och 

tillkännagivet genom anslag. 

Anslås under tiden 2019-09-19 – 2019-10-11 

Protokollet förvaras på miljö- och byggkontoret 

 

Underskrift 

 

 

………………………………… 
Lena Johansson 
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§ Innehållsförteckning 

  

83. Meddelanden 

84. Delårsbokslut per 31 augusti 2019 

85. Förslag på sammanträdesdatum 2020 

86. Revidering av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

87. Svar på motion från kommunfullmäktige om införande av Rättviksmodellen vid 

debitering av livsmedelskontroll 

88. Anmälan om U-verksamhet för vattenpark vid Bylandets avloppsreningsverk 

89. Anmälan om upplag och sortering av berg, naturgrus och jord, Hagge 7:84 

90. Nybyggnad av förråd/utställningsbyggnad 

91. Anmälan av delegationsbeslut 
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Mbn § 83/2019 Dnr. 2018-1013 

 

Meddelanden 2019-09-18 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Meddelanden 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-08-15 – Beslut om vidareförmedling av statligt 

bidrag till åtgärdsförberedelser vid Stollbergsgruvan (dnr 2015-843). 

Länsstyrelsen beviljar SGU statligt bidrag om 2 100 000 kr för att genomföra 

åtgärdsförberedelser under 2020 och 2021 vid Stollbergsgruvan. 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-08-21 – Dispens att av medicinska skäl 

transportera vapen och framföra motordrivet fordon i terräng. Länsstyrelsen har 

beviljat tillstånd för att medföra skjutvapen på motorfordon, samt dispens att framföra 

fyrhjuling i samband med transport till jaktpass på barmark. Tillståndet gäller tom 

2020-12-31. 

3. Kommunstyrelsen § 79/2019 – Riktlinjer för rökfri arbetstid. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att all arbetstid inom kommunen är rökfri. 

Lunchen räknas dock inte som arbetstid. 

4. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut – 2019-09-04 – Tillstånd till tävling på väg för 

bilorienteringen Bergslagsnatta 2019 i Ludvika och Smedjebackens kommuner. 

Länsstyrelsen beviljar Ludvika Motorsällskaps ansökan om att genomföra 

Bergslagsnatta 2019. Datum och tider för evenemanget är 21 september 2019 kl 18.00 

till 22 september 2019 ca kl. 07.00. 

 

 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 84/2019 Dnr. 2018-783 

 

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2019 

och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
 

Beskrivning av ärendet 

Varje år tar förvaltningar och enheter inom kommunen fram ett delårsbokslut per den 31 augusti. 

Delårsbokslutet ska redovisas för respektive nämnd och sedan överlämnas till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige.  

Delårsbokslutet för miljö- och byggnadsnämnden visar att både intäkter och utgifter är högre än 

beräknat för perioden. Det beror dels på att årsavgifterna för både livsmedelsobjekt och miljöobjekt 

faktureras i början av året, dels att även systemkostnader för Geosecma och EDP Vision kommit 

under början av året. Ingen av dessa poster har blivit periodiserade. Även kostnaden för nämnden 

ligger högre än beräknat i budget. Intäkterna för bygglov ligger också högre än beräknat i budget. 

Prognosen för helåret 2019, är dock att budgeten hålls. 

Miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till delårsbokslut för miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-09-18 

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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Mbn § 85/2019 Dnr. 2019-781 

 

Förslag på sammanträdesdatum 2020 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2020. 

 

Beskrivning av ärendet 

För att samordna så att nämnderna inte infaller samtidigt, har kommunledningskontoret 

kommit med förslag på sammanträdesdatum för samtliga nämnder. 

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder onsdagar kl 08:30 i sammanträdesrum 1 på 

plan 3 i kommunhuset. För kommande år föreslås nämnden att sammanträda enligt 

följande 

Februari 5 

April 1 

Maj 6 

Juni 3 

September 16 

Oktober 14 

November 25 

 

Ärendeberedning inför nämnden hålls torsdagar kl 08:30 på miljö- och byggkontoret 

Januari 23 

Mars 19 

April 23 

Maj 20 (onsdag) 

September 3 

Oktober 1 

November 12 

 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-09-03 

 

Kopia till: 

Kommunledningskontoret 

Akten  
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Mbn § 86/2019 Dnr. 2019-780 

 

Revidering av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning för miljö- och 

byggnadsnämnden. 
 

Beskrivning av ärendet 

En miljöenhet har inrättats inom miljö- och byggavdelningen och en miljöchef har 

rekryterats. Med anledning av omorganisationen önskar förvaltningschef överlåta flera 

beslutsärenden till miljöchef. Det är därför aktuellt att revidera gällande 

delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 
 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-03 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 87/2019 Dnr. 2019-459 

 

Yttrande till kommunfullmäktige rörande motion om införande av 
Rättviksmodellen vid debitering av livsmedelskontroll 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Överlämna föreliggande yttrande till kommunfullmäktige samt föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att motionen därmed anses besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 26/2019) att till miljö- och byggnadsnämnden 

remittera motion från Lotta Gunnarsson (m) rörande införande av Rättviksmodellen vid 

debitering av livsmedelskontroll ”Stopp för världens bästa affärsmodell” med yrkande att 

Smedjebackens kommun inför Rättviksmodellen gällande debitering av tillsyn. 

Motivering till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tillämpar idag inom ramen för gällande praxis och regelverk 

fasta förhandsdebiterade årliga avgifter för planerad livsmedelskontroll. Kontrollavgifterna 

debiteras i början av året. Förslaget i motionen bygger på att avgifterna ska 

efterhandsdebiteras efter genomförd kontrolltid utifrån modell för tillsyn och kontroll i 

Rättviks kommun. 

Systemet med årlig kontrollavgift har varit föremål för viss kritik på nationell nivå bland 

annat av Statskontoret, se Statskontorets rapport 2015:17 - Avgifter i livsmedelskontrollen, 

förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering. I oktober 2017 lämnade Livsmedelsverket 

delvis på grund av Statskontorets rapport in en hemställan till Näringsdepartementet att 

departementet ska utreda fråga om att införa obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter 

för kontroll av livsmedelsanläggningar. Livsmedelsverket anser att ett nytt system bör 

införas från 1 januari 2020 och att det ska gälla för alla kontrollmyndigheter.  

EU har antagit en ny kontrollförordning nr 2017/625 om offentlig kontroll inom 

livsmedelskedjan som ersätter förordning 882/2004. Förordningen ska i huvudsak 

tillämpas från och med den 14 december 2019. Den svenska lagstiftningen ska anpassas till 

de nya EU-reglerna. Näringsdepartementet har därför efter utredning DS 2018:41 ”En 

anpassning av bestämmelserna om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 

kontrollförordning” föreslagit att efterhandsdebitering bör vara obligatorisk för samtliga 

kontrollmyndigheter. Syftet är att säkerställa likvärdigheten för den enskilde och 

därigenom bidra till en ökad tilltro till kontrollen och ökad legitimitet för avgifterna. 

Förslaget har sedan skickats ut på remiss. 

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har i yttrande till Näringsdepartementet ställt sig 

positiv till principen om efterhandsdebitering av livsmedelskontroll. SKL ser dock ett antal 

problem som måste lösas innan det införs bland annat 1) för att få ett helhetsgrepp bör ett 

nytt avgiftssystem och en ny riskklassningsmodell implementeras vid samma tillfälle, 2) 

viktigt att ge tid för anpassning och tillräcklig vägledning samt att Livsmedelsverket ges 

möjlighet klargöra hur kommunerna ska arbete med de delar som inte kan 

avgiftsfinansieras, exempelvis fusk och bedrägligt beteende, matförgiftningar samt de delar 

i dricksvattenkontrollen som innebär att fastställa planer för riskbedömning,  
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Mbn § 87/2019 (forts) Dnr. 2019-459 

3) livsmedelskontrollen och livsmedelsföretagen ska ha samma förutsättningar oavsett sitt 

geografiska läge och därför behövs ett nationellt system för att motverka skillnader i 

kostnader för att genomföra kontroll och 4) det krävs en förenkling för myndigheter att 

driva in avgifter. Det är svårt i dag och det nya systemet kommer inte att göra det lättare 

enligt SKL. Svårigheten ligger i att förvaltningsmyndigheternas avgiftsbeslut inte blir en 

exekutionstitel, vilket leder till att verkställighet måste sökas genom dom eller 

betalningsföreläggande. Med tanke på att överprövande myndigheter har utdragna 

handläggningstider kan det dröja flera år innan nämnderna har möjlighet att driva in 

betalningarna. Det är inte helt ovanligt enligt SKL att verksamheter då har gått i konkurs 

eller övergått till ny ägare, vilket gör att betalningar uteblir.  

De nationella underlag som föreligger tyder på att efterhandsdebitering blir obligatorisk i 

hela landet och att det finns vissa oklarheter som behöver belysas ytterligare innan 

systemet kan införas. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar sålunda att det föreslagna 

yrkandet är föremål för nationell utredning och kommande lagförslag, vilket gör att 

ytterligare åtgärder därmed inte behövs utan att det bästa är att avvakta pågående 

lagstiftningsarbete i frågan. 

 

 
Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-02 

Motion från Lotta Gunnarsson (M) – stopp för ”världens bästa affärsmodell” 
 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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Mbn § 88/2019  Dnr. 2019-629 

 

Anmälan om U-verksamhet för vattenpark vid Bylandets ARV 

Fastighet: Förrådet 2 

Fastighetsägare/Sökande: Barken Vatten och Återvinning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets skrivelse 2019-08-

30 som sin egen som svar på anmälan om U-verksamhet. Beslutet skickas till 

Barken Vatten och Återvinning AB. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan avser en våtmark/vattenpark som ska fungera som ett efterpoleringssteg till 

Bylandets reningsverk. Våtmarken kommer inte att ingå som ett processteg i reningsverket. 

Utsläpp från Bylandets reningsverk ska klara sina tillståndsgivna villkor innan utsläppet i 

våtmarken.  

Vattenparken planeras att anläggas intill Bylandets reningsverk. Mark på båda sidor om 

väg 635 planeras att nyttjas. Våtmarken består av tre delar: översilningsängar, 

överdämningskärr och dammar. I våtmarken kommer avskiljning av partiklar att ske. 

Våtmarken ska främst ses som partikelfilter och inte som ett reningssteg för biologisk 

rening. Våtmarken ska kunna ta emot beräknat tillståndsgivet flöde från reningsverket. 

Motivering till beslut 
För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet 

(U-anläggningar), innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de 

gränser som miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan till exempel ett 

egenkontrollprogram vara aktuellt.  

Skötsel och underhåll är väldigt viktigt för vattenparkens funktion, därför behövs detta 

kontrolleras. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på 

något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Alla 

som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 

kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för 

att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.  

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-08-30 

Skrivelse 2019-08-30 

Anmälan om U-verksamhet 2019-07-03 
 

Kopia till: 

Barken Vatten och Återvinning AB 

Akten 
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Mbn § 89/2019  Dnr. 2019-717 

 

Anmälan om upplag och sortering av berg, naturgrus och jord 

Fastighet: Hagge 7:84 

Fastighetsägare/Sökande:  Ludvika Schakt AB 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets skrivelse  

2019-08-26 som sin egen. Beslutet skickas till verksamhetsutövaren. 
 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan om kross- och sorteringsverk har inkommit till miljö- och byggkontoret  

2019-08-13. Ludvika Schakt AB ska ha upplag av jordmassor, naturgrus och krossberg till 

en maxvolym 4000 m³. Närmaste avstånd till bostad är 70 meter och närheten till 

vattendrag är 240 meter (Haggeån). Platsen beskrivs i ansökan som avskilt från 

bebyggelse. En jordvall kommer att anläggas mot väg och angränsande fastighet i öster. En 

skogsridå kommer också att lämnas. 

Remiss har skickats till närmaste bostadshus för att kunna ge möjlighet att lämna 

synpunkter på verksamheten.  

Motivering till beslut 

Verksamheten är anmälningspliktig och villkoren gäller för upplag och sortering av 

naturgrus, jordmassor och krossberg. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Skrivelse 2019-08-26 

Anmälan om krossning- och sorteringsverk 2019-08-13 

Grannyttrande 2019-08-26 

 
Kopia till: 

Ludvika Schakt AB 

Akten 
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Mbn § 90/2019  Dnr. 2017-162 
 

Utökning av VA-verksamhetsområde 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen som sitt 

yttrande i ärendet till samhällsbyggnadsutskottet. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägarna till XX inkom 2015-09-17 med ansökan om utökning av befintligt 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Söderbärke, så att även XX skulle 

ingå i området. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-03-20 att avslå ansökan 

eftersom fastigheten redan är ansluten till det kommunala nätet för vatten och avlopp. 

Fastighetsägaren lämnade in en överklagan och stämningsansökan till Mark- och 

miljödomstolen om att gårdscentrum av fastigheten ska läggas in i befintligt 

verksamhetsområde. Mark- och miljödomstolen beslutade 2019-03-06 att Smedjebackens 

kommun är skyldig att tillgodose behovet av vatten och avlopp för gårdscentrum av 

fastigheten, och att fastigheten ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-04-07 § 31 att föreslå kommunfullmäktige att 

utöka VA-verksamhetsområde Söderbärke med gårdscentrum på fastigheten enligt bifogad 

karta. 

Samhällsbyggnadsutskottet behandlade frågan och beslutade § 49/2019 att återremittera 

ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för att utreda eventuella avgifter. 

Miljö- och byggkontoret har därefter utrett frågan om eventuella avgifter. Fastighetsägarna 

till fastigheten har betalat anslutningsavgift till det kommunala nätet för vatten och avlopp 

enligt gällande taxa. Kommunfullmäktige har inte fastställt några andra gällande taxor som 

är möjliga att ta ut i det aktuella ärendet. 

En översyn av framtida taxor och avgifter behöver däremot göras. Exempelvis behöver 

möjligheten att ta ut administrativa avgifter för de som redan är anslutna till det 

kommunala va-nätet och ansöker om att gå med i VA-verksamhetsområdet ses över. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Akten 

 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-09-18 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 91/2019  Dnr. 2019-624 
 

 

Nybyggnad av förråd/utställningsbyggnad 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till kontoret för fortsatt 

handläggning. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av förråd/utställningsbyggnad. 

Yttranden  

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av angränsande fastigheter har bedömts 

vara berörda. Inga negativa yttranden har inkommit. 

Motivering till beslut 

Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-08-23 

Ritningar  

Yttrande Dalarnas museum, inkommen 2019-07-02 

Yttrande Trafikverket Region Mitt, inkommen 2019-08-06 
 
Upplysningar: 

Bygglovet vinner laga kraft 4 veckor efter beslutets publicering i Post- och Inrikes Tidningar.  

Åtgärden får påbörjas först fyra veckor efter delgivning i Post- och Inrikes Tidningar. 

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 

från dagen för beslutet om lov. 

Det krävas en dispens från strandskyddet för att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom 

det strandskyddade området. 

 

Kopia till: 

Sökande 

Sakägare enligt lista 

Akten 
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Mbn § 92/2019  Dnr. 2019-2 

 

Delegationsbeslut   

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 
Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2019-08-20—2019-09-05 

 
Kopia till: 

Akten 

 

 

 


