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  Utdragsbestyrkande 

 

  

§ Innehållsförteckning 

  

93. Meddelanden 

94. Samråd: Detaljplan för Näsberget, del av Vad 2:1 m.fl. 

95. Budgetuppföljning per 30 september 2019 

96. Budget 2020 och plan 2021-2022 

97. Revidering av plan- och bygglovtaxa 2020 och revidering av timavgifter för 

plan-, kart- och mätverksamhet 

98. Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens område 

99. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område 

2020 

100. Naturreservat Norra Barkens öar 

101. Avtal ”Miljösamverkan Mitt” 

102. Namnsättning av kvartersmark vid nya förskolan i Moga 

103. Föreläggande om hantering av schaktmassor 

104. Förhandsbesked: Nybyggnad av enbostadshus 

105. Avskrivning av ärende: Nybyggnad av förråd/utställningsbyggnad 

106. Nybyggnad av fritidshus 

107. Beslut om sanktionsavgift för oregistrerad livsmedelsverksamhet 

108. Anmälan om ny verksamhet, solarium 

109. Anmälan av delegationsbeslut 
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Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 93/2019 Dnr. 2018-1013 

 

Meddelanden 2019-10-23 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Meddelanden 

1. Mark- och miljödomstolen – Dom 2019-09-13 – Strandskyddsdispens för nybyggnad 

av fritidshus på fastigheten xx (dnr 2019-479). 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade 2019-06-12 § 61/2019 strandskyddsdispens 

för nybyggnation av fritidshus. Länsstyrelsen upphävde 2019-06-25 nämndens beslut 

och avslog strandskyddsdispens för fritidshus. Sökande överklagade länsstyrelsens 

beslut till Mark- och miljödomstolen, som i sin tur har avslagit överklagandet. Mark- 

och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-09-16 – Ansökan om dispens från biotopskyddet 

enligt 7 kap 11 § miljöbalken för beskärning i allé längs väg 675 i Hemshyttan (dnr 

2019-228). 

Länsstyrelsen beviljar dispens för beskärning av poppelallé i enlighet med genomförd 

inventering. Popplarna är ca 110 år gamla, men kan bli bortåt 300 år. Det finns inga 

andra poppelalléer av motsvarande höga ålder i Dalarna. Länsstyrelsen efterskänker 

dessutom prövningsavgiften med 2300 kronor. 

3. Kommunfullmäktige § 54/2019 – Avsägelse som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden (dnr 2019-12) 

Aleksandra Børgesen (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden. Jerry Jäger (SD) utses till ny ersättare. 

4. Naturvårdsverket – Skrivelse 2019-09-19 – Information till kommuner som har 

omfattats av EU-kommissionens motiverade yttrande i ärende om överträdelser av 

avloppsdirektivet, men som INTE omfattas av pressmeddelande om stämning till EU-

domstolen. (dnr 2019-534, se bilaga). 

Naturvårdsverket gör bedömningen att risken i närtid för en stämning till EU-

domstolen avsevärt har minskat för de orter som omfattades av det motiverade 

yttrandet, men inte av den aviserade stämningen. 
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Mbn § 93/2019 (forts) Dnr. 2018-1013 

 

5. Förvaltningsrätten i Luleå – Dom 2019-09-13 – Undersökningstillstånd enligt 

minerallagen (dnr 2019-116, se bilaga). 

Miljö- och byggnadsnämnden överklagade Tancred Resources Ltds tillstånd till 

undersökningstillstånd enligt minerallagen för Snöån nr 1. Förvaltningsrätten avslår 

Smedjebackens kommuns yrkande om återförvisning. Dessutom avslår rätten även de 

andra två överklagandena.  

6. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-09-24 – Tillstånd till ingrepp i fornlämning 

L2000:4832/RAÄ Norrbärke 38:1 på fastigheterna xx m fl (dnr 2019-228). 

Länsstyrelsen beviljar WBAB tillstånd för schaktning i lämningen efter Flatenbergs 

hytta. Länsstyrelsen bedömer att arbetet görs i en perifer del av området, varför 

kulturlager och konstruktioner inte berörs. 

7. Kommunledningskontoret – Ärendehandbok (se bilaga) 

8. Miljö- och byggnadsnämnden – Överklagan av Förvaltningsrätten i Luleås dom i mål 

nr 728-19 (dnr 2019-116, se bilaga) 

Miljö- och byggnadsnämnden överklagar Förvaltningsrättens dom i mål om 

undersökningstillstånd för Snöån nr 1. Nämnden yrkar att kammarrätten i Sundsvall 

ska bevilja prövningstillstånd i det aktuella målet. 

9. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-10-07 – Föreläggande enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken för nyanläggning av väg på fastigheten xx och xx (dnr 2019-228). 

Länsstyrelsen beviljar att Trafikverket får anlägga ny väg på fastigheterna xx och xx 

med försiktighetsmåtten att anläggningen inte får ske under fåglarnas häckningsperiod 

och att de måste ansöka om strandskyddsdispens. 

10. Kommunstyrelsen § 101/2019 – Riktlinjer för hantering av fordon inom 

Smedjebackens kommun. 

Kommunstyrelsen har reviderat gällande riktlinjer för hantering av kommunens 

fordon. 

11. Kommunstyrelsen § 106/2019 – Val av representanter för projektet Mälaren – en sjö 

för miljoner. 

Kommunstyrelsen utsåg Calle Morgården (MP) och Jan Tholerus (C) till kommunens 

representanter i projektet. Kostnaden för deltagande ska delas mellan miljö- och 

byggnadsnämnden och Smedjebacken Energi & Vatten AB. 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 94/2019 Dnr. 2012-176 

 

Samråd: Detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget 

Fastighet: Vad 2:1 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för samråd. 

 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en funktionell och attraktiv boendemiljö i form av 

permanent- och fritidshus intill sjön Södra Barken i enlighet med Smedjebackens 

kommuns översiktsplan. Syftet är även att upphäva strandskyddet inom delar av 

planområdet. 

Miljö- och byggkontoret fick i uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-12 att 

upprätta detaljplan för området. Planförslaget var tillgängligt för samråd från 2012-06-11 

till 2012-08-06. 

Det saknades förutsättningar att upphäva strandskyddet enligt Länsstyrelsens yttrande 

eftersom planområdet var dubbelt så stort som LIS-området. Planarbetet togs då inte vidare 

till granskningsskedet. 

I samband med att översiktsplanen gjordes om 2018 utvidgades LIS-området österut över 

den befintliga stigen ner till badplatsen. Planförslaget har nu omarbetats i föreliggande 

förslag och Länsstyrelsens övriga synpunkter har beaktats. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och föreslås därför upprättas med 

standardförfarande.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-10 

Samrådshandling 
 
Kopia till: 

Sökande 

Akten 
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Mbn § 95/2019 Dnr. 2018-783 

 

Budgetuppföljning per den 30 september 2019 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning per den 30 

september 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  
 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för perioden januari-september 2019 visar ett överskott på 586 tkr. 

Efter hänsyn till utfallet för projektid ökar överskottet med 200 tkr. 

Intäkterna är högre i perioden och beror på ej periodiserade intäkter för miljötillsyn- och 

livsmedelskontroll. Även kostnaderna för perioden är högre. Orsaken är betydligt högre 

och ej periodiserade IT-systemkostnader för Geosecma och EDP, högre kostnader för 

reparation av bil, ej genomförd periodisering av kostnad för livsmedelsinspektör avseende 

december 2018. Kostnad tillkommer för köp av tjänst avseende livsmedelsinspektör på 

drygt 60 tkr för augusti och september. Även ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och 

arvode till nämnden är 108 tkr dyrare än mot budget. Fortsatt översyn av intäkter är 

aktuellt.  

Intäkterna för bygglov är högre, delvis beroende på 2 stora bygglovsärenden avseende 

ombyggnaden av Solhöjden och nya förskolan i Moga. 

Den ordinarie bostadsanpassningen visar ett underskott på 201 tkr för perioden. Det är 

dock för tidigt på året för att dra några slutsatser rörande kostnaden för 

bostadsanpassningen på helår. Av de uppbokade medel för de stora 

bostadsanpassningsärenden som togs som kostnad 2018 kvarstår en del som ännu ej 

fakturerats.  

Åtgärder för att få en ekonomi i balans till år 2020 är aktuella. Fokus kommer att vara 

kärnverksamheten. 

Prognosen för helår är att budget 2019 hålls. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-14 

Budgetuppföljning per den 30 september 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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Mbn § 96/2019 Dnr. 2019-199 

 

Budget 2020 med plan 2021–2022 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Budget 2020 med plan 2021–2022 godkänns enligt upprättat förslag. 

 

Beskrivning av ärendet 
Förslag föreligger till budget 2020 med plan 2021-2022 för miljö- och 

byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden har en budgetram på 8 635 tkr inom 

vilken nämndens verksamhet ska finansieras. Tidigare utarbetad plan har uppdaterats 

och framräkning av de ekonomiska förutsättningarna för hela planperioden har gjorts. 

Den nya mallen för nämndplaner har använts. 

Medel äskas för utökad budgetram med 420 tkr för finansiering av del av 

stadsarkitekttjänst. Slutligen äskas 250 tkr för att investera i ny GPS-utrustning för 

inmätning och utsättning av bland annat byggnader. 

 

 
Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 2019-10-14 

Budget 2020 med plan 2021–2022 för miljö- och byggnadsnämnden 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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Mbn § 97/2019 Dnr. 2019-878 

 

Revidering av plan-, kart- och bygglovtaxa 2020, och revidering av 
timavgifter för plan-, kart- och mätverksamhet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för 

plan-, kart- och bygglovsverksamhet 2020. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timavgiften för plan, kart- och 

mätverksamheten avseende uppdrag inom kommunkoncernen debiteras enligt 

följande: 

• administratörer 580 kr/timme (550 kr/timme) 

• mätingenjör 790 kr/timme (760 kr/timme) 

• övriga specialister 720 kr/timme (675 kr/timme) 

3. Avgifterna gäller fr.o.m. 2020-01-01 

 

Beskrivning av ärendet 

Revidering av taxa 

I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur avgifterna ska 

beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Denna taxemodell 

bygger på principerna som anges i ”Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa” 

utgiven av Sveriges kommuner och landsting. 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis bygglov 

och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta och besluta om 

taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting) fram underlag för konstruktion av taxan. Arbetet med de kommunala taxorna är 

en kontinuerligt pågående process. 

Miljö- och byggkontorets bedömning är att en omarbetad taxa är nödvändig för att förenkla 

arbetet med den som ett steg i effektivisering av handläggning och göra det rättssäkert för 

sökande. Förändringar har skett angående avgifter för besked, skyltar, marklov, master, 

torn, vindkraftverk samt för anläggningar. Avgift för planbesked och master, torn och 

vindkraftverk har höjts. Avgiften för har höjts för att motsvara handläggningen samt avgift 

för anmälan om vindkraftverk där lokalisering bedöms i annan tillsynsprövning. Övriga 

ärenden enligt ovan har avgifter sänkts för att motsvara handläggningen i dessa ärenden. 

Taxan har kompletterats med avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner. 

Justering av timavgifter 

I samband med budgetprocessen har en översyn av timavgifterna för kart- och 

mätverksamheten gjorts. Timavgifterna inom kommunkoncernen baseras på löne-, 

data- och andra overheadkostnader enligt självkostnadsprincipen. 
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Mbn § 97/2019 (forts) Dnr. 2019-878 
 

Motivering till beslut 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen 

(1991:900), som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. 

För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är skyldiga att tillhandahålla, får 

de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet”. 

Plan- och bygglagen (PBL) ger möjligheter för byggnadsnämnden (byggnadsnämnden: den 

eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enl. denna lag, PBL 1:34) att ta ut en 

avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, 

framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande 

åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked 

och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen 

och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I 

ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant 

behövs. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-14 (justering av timavgifter) 

Tjänsteskrivelse 2019-10-15 (reviderad taxa) 

Plan-, kart- och bygglovtaxa 2020 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska kontoret (justering av timavgifter) 

Bärkehus AB (justering av timavgifter) 

Smedjebackens Energi AB (justering av timavgifter) 

Smedjebackens Energi Nät AB (justering av timavgifter) 

WBAB (justering av timavgifter) 

Akten 
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Mbn § 98/2019 Dnr. 2019-879 

 

Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens område 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att höja timtaxan för 

tillsyn enligt miljöbalken mm till 1 000 kr per timme. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan 

ska gälla från och med 2020-01-01. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att årligen uppräkna timtaxan för tillsyn enligt 

miljöbalken mm i enlighet med PKV, prisindex för kommunalverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 

I samband med budgetarbetet inför 2020 konstateras att kostnadstäckningen för 

miljötillsynsarbetet behöver justeras. För att kunna upprätthålla en kostnadstäckning på 

ca 80 % för miljötillsynsverksamheten bör den nuvarande timavgiften i taxan för 

tillsyn enligt miljöbalken uppräknas med 2 % från dagens 975 kr per timme till 1 000 

kr per timme från och med 2020-01-01. Vidare föreslås att timtaxan årligen uppräknas 

enligt PKV, prisindex för kommunalverksamhet. 

 

Motivering till beslut 

Kommunen ska för sin kontrollverksamhet ta ut avgifter för att finansiera detta. 
 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-09 

 
 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Miljöchefen 

Akten 
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Mbn § 99/2019  Dnr. 2019- 

 

Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens 
område 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

dokumentet ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen” 

2. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att den nya taxan ska 

gälla fr.o.m. 14 december 2019. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket 

ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift 

enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december 2019 

tidigare beslutad timavgift (1 100 kr) Detsamma gäller ärenden som rör 

registreringar som inkommer till nämnden under denna period. 

Beskrivning av ärendet 

EU har antagit en ny kontrollförordning för livsmedel (EU) 2017/625, som ersätter 

kontrollförordning (EG) 882/2004. Reglerna träder i kraft 14 december 2019. Justeringar i 

kommunens taxa för livsmedelskontroll behöver därför göras. Förslaget till ny taxa bygger 

på SKL:s cirkulär ”EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning 

till uppdaterad taxa och delegationsordning” samt SKL:s underlag för taxa för 

livsmedelskontroll anpassad till den nya kontrollförordningen. 

Grunden för kommunens avgiftsuttag är idag kontrollförordning (EG) 882/2004 och den 

svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen 

(2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter. 

Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men 

förordningsändringar beslutas av regeringen under senhösten 2019 i förordning 2006/1166. 

Kommunen behöver därför antagligen enligt SKL revidera taxan igen under senare delen 

av 2020. 

Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås höjas från 1 100 kr 

till 1 240 kr, se § 5 i taxan. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-14 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Miljöenheten 

Akten 
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Mbn § 100/2019  Dnr. 2019-253 

 

Naturreservat Norra Barkens öar 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-12-17, § 114/2018, 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. Miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag att inleda 

förhandlingar med berörda markägare. Inledande förhandlingar har hållits med Norrbärke 

församling och förslag till skötselplan har arbetats fram. 

Det är aktuellt att de inledande förhandlingarna övergår till vidare förhandlingar. Frågan 

behöver därför lämnas över till kommunstyrelsen för slutlig beredning. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-09 

Förslag till skötselplan 

 
Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 
  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 101/2019  Dnr. 2019-821 
 

Samverkansavtal med ”Mitt miljösamverkan” 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att gå med i ”Mitt Miljösamverkan”  

 

Beskrivning av ärendet 

Miljösamverkan i Uppsala län är en samverkan mellan Uppsala läns kommuner och 

länsstyrelsen. Samverkan syftar till att: 

• Stärka kompetensen och dela kompetenser hos myndigheterna 

• Ge bättre resursnyttjande 

• Leda till samsyn och mer likartade bedömningar 

• Utveckla tillsynsmetoder 

Dalarnas samtliga kommuner samt delar av Västmanland län har för avsikt att gå med i 

miljösamverkan tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna. Miljösamverkan Uppsala byter 

då namn till ”Mitt Miljösamverkan”.  

En ägargrupp som utgörs av de kommunala miljönämnderna och länsstyrelserna ansvarar 

för att styra samverkan och är det högsta beslutade organet. Ägargruppen beslutar årligen 

verksamhetsplan, verksamhetsmål, budget samt styrgruppens sammansättning. 

Ägargruppen beslutar även om tillsättning av en projektledare. 

En styrgrupp ska tillsättas och ska bestå av sju ledamöter från kommuner samt länsstyrelse. 

En värdorganisation ska finnas ute bland kommunerna, där ska en projektledare finnas som 

ska representera hela miljösamverkan. Två projektledare på 50 % ska tillsättas med 

områdena livsmedel respektive miljöskydd. 

Ingående parter betalar en årlig medlemsavgift för att finansiera verksamheten. Avgiften 

baseras på antal invånare, minimumnivån är 30 000 kr/år och högsta summan är 80 000 

kr/år. Smedjebackens kommun får betala 35 000 kr/år eftersom invånarantalet är mellan 

10–15 000 personer. 

 

Invånarantal Summa per år 

0-10 000 30 000 kr/år 

10-15 000 35 000 kr/år 

 

Observera att miljösamverkan inte är en myndighet. De projekt som miljösamverkan driver 

innefattar stöd till myndighetsutövning, exempelvis inspektioner. 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 101/2019 (forts) Dnr. 2019-821 

 

Motivering till beslut 

Att gå med i miljösamverkan ger styrka, men också en chans att stärka kompetensen och få 

en bättre samsyn med de andra länen för att fatta mer likartade bedömningar inför beslut.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-23 

Avtal ”Mitt Miljösamverkan” 

 

Kopia till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Akten 

 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 102/2019  Dnr. 2019-875 
 

Namnsättning av kvartersmark vid nya förskolan i Moga 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden förordar att kvarteret namnges ”Dalgången” och 

remitterar förslaget till Kulturnämnden, Räddningstjänsten och Post Nord. 
 

Beskrivning av ärendet 

Enligt detaljplanen för nya förskolan i Moga som vann laga kraft i januari 2019 håller 

tomten runt nya förskolan i Moga nu på att styckas av så att det bildar en egen fastighet.  

Miljö- och byggnadskontoret har från Lantmäteriet fått frågan om vi vill att denna 

nybildade fastighet ska få ett eget kvartersnamn. 

Det finns några olika sätt att bestämma ett kvartersnamn 

1. Använda den verksamhet som bedrivs på platsen – då skulle kvartersnamnet bli 

”Förskolan”. Motsvarande i Smedjebacken har använts för kvarteret Posten och 

kvarteret Trädgårdsmästaren. 

2. Knyta an till befintligt tema för kvartersnamn i området. Ett av de andra kvarteren 

runt omkring heter Höjden. Förskolan ligger nedanför kvarteret Höjden. Ett möjligt 

kvartersnamn skulle då kunna bli ”Dalgången”. 

3. Använda något historiskt. Efter att ha rådfrågat Britt-Marie Hägerman på 

Kulturenheten har vi fått förslaget ”Skinnarjonshage”.  

”Det är namnet på det skogsparti/gammal hagmark som ligger i förskolans södra 

område. Namnet har använts av en äldre generation bybor födda på 1930-talet och 

tidigare. När bostadsområdet Moga namnsattes togs namnet från åkern (idag 

fotbollsplan) som ligger öster om bostadsområdet så en viss ”förflyttning” av 

namnen får man väl acceptera”. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-11 
 

 

Kopia till: 

Kulturnämnden 

Räddningstjänsten 

Post Nord 

Akten 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 103/2019  Dnr. 2019-682 

 

Föreläggande om hantering av schaktmassor 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xx, att: 

1. Verifiera schaktmassornas innehåll och ta reda på om det råder någon 

föroreningsrisk genom provtagning. Provtagning ska genomföras av person med 

rätt kompetens och analysmetoden ska vara ackrediterad.  

2. Massorna får inte överskrida nivåerna för känslig mark (KM) enligt 

Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad mark. 

3. Analysresultatet ska redovisas till miljö- och byggkontoret tillsammans med en 

rapport som beskriver slutsatser och eventuella åtgärder. 

Uppgifterna ska lämnas in snarast, dock senast 2020-05-01. 

 

Beskrivning av ärendet 

2019-08-06 gjorde miljö- och byggkontoret en obokad inspektion på Västeråsgården 

eftersom ett klagomål inkommit till oss gällande olovliga åtgärder som gällde 

schaktmassor och utökning av tomt på annans fastighet. 

Inspektionen utfördes av miljöinspektör, miljöstrateg och byggnadsinspektör.  

Vid inspektionen konstaterades att stora volymer schaktmassor tillkommit, även utanför 

fastighetsgränsen, se bilaga 1 för dessa schaktmassor. I bilaga 1 kan man även se 

förändringarna på fastigheten under åren 2009, 2012 och 2016. 

Motivering till beslut 

Användning av schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål är en miljöfarlig 

verksamhet enligt miljöbalken och ska anmälas till miljö- och byggkontoret. Inget ärende 

finns på miljö- och byggkontoret gällande dessa schaktmassor. 

För att få återvinna massor ska man visa att massorna verkligen behövs, för till exempel 

vägbygge, anläggning av bullervall eller utfyllnad inför en byggnation. Det ska alltså 

finnas ett tydligt syfte med massorna och åtgärden ska vara avgränsad i tid. Det är ännu 

oklart gällande vad syftet är för schaktmassorna. 

Det är den som vill använda schaktmassorna som har ansvaret och som behöver visa hur 

massorna ska hanteras, vilka risker det kan innebära och hur syftet med anläggningen 

uppnås. Föroreningsrisken är i detta fall inte bedömd.  

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 103/2019 (forts) Dnr. 2019-682 

 

De tillförda massorna ska bedömas enligt kategorierna 

• Mindre än ringa föroreningsrisk  

• Ringa föroreningsrisk 

• Mer än ringa föroreningsrisk 

Lagstöd 
Kap 2 miljöbalken 

2 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska 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. 

(kunskapsprincipen) 

3 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra 

de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig 

verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska användas så snart 

det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. (försiktighetsprincipen) 

6 §. För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det 

väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. (lokaliseringsprincipen) 

Kap 9 miljöbalken 

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 1 § Miljöbalken bland annat användning av mark, 

byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § får regeringen föreskriva att det ska vara förbjudet att utan tillstånd eller innan 

anmälan har gjorts bland annat anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar 

eller annan miljöfarlig verksamhet, respektive släppa ut eller lägga upp fast avfall eller 

andra fasta ämnen, om detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan 

förorenas. 

Miljöprövningsförordning (2013:251) 

34 §   Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 gäller för att återvinna icke-farligt 

avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Förordning (2016:1188). 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 103/2019 (forts) Dnr. 2019-682 

 

35 §   Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 gäller för att återvinna icke-farligt 

avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller 

grundvatten, om föroreningsrisken är ringa. Förordning (2016:1188). 

Beslutsunderlag: 
Tjänsteskrivelse 2019-08-29 
 

Kopia till: 

Fastighetsägare 

Akten 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 104/2019 Dnr. 2019-688 

 

Förhandbesked: Nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden meddelar förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen. Den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och placering i enlighet med 

inkomna handlingar.  

2. Avgiften för förhandsbeskedet är 5 580 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Tomtplatsen är tänkt att 

bli ca 3 500 m2. Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför sammanhållen 

bebyggelse. Den tilltänkta fastigheten ligger inom skyddsområde för vattentäkt. 

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. 

Ägare av fastigheten har genom intyg inget att erinra mot de åtgärder som planeras. 

Miljöenheten har inkommit med ett yttrande om begränsningar på val av 

avloppsanläggning. 

Motivering till beslut 

Åtgärden får anses förenlig med översiktsplanen och uppfyller kraven i plan- och 

bygglagens 2 och 9–10 kap. plan- och bygglagen (PBL). 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-08-26 

Ansökningshandlingar, situationsplan 

Översiktsplan 

Upplysningar  

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.  

Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 

Kopia till: 

Sökande 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 105/2019 Dnr. 2019-624 

 

Avskrivning av ärende: Nybyggnad av förråd/utställningsbyggnad 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ärendet avskrivs. 

2. Avgiften för beslutet är 930 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). 

 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av förråd/utställningsbyggnad. 

Motivering till beslut 

Ärendet har återkallats av sökande. Ärendet kan därför avskrivas. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-10 

Skrivelse från sökande 2019-10-07 
 

Kopia till: 

Sökande 

Akten 
 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 106/2019 Dnr. 2019-677 

 

Nybyggnad av fritidshus 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900), PBL. 

2. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren 

ansvarar själv för kontrollen av genomförandet. 

3. Avgiften för bygglovet är 11 021 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med 50 kvm. .Fastigheten är belägen 

utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Motivering till beslut 

Åtgärden får anses förenlig med den nya översiktsplanen (ÖP2018) samt uppfyller kraven i 

2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Yttranden  

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

(enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 

Inga negativa yttranden har inkommit. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-10 

Ansökan, ritningar, situationsplan 

Yttranden från sakägare 
 
Upplysningar: 

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

Tidningar. 

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL om 

den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

den dag då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

I detta ärende krävs utstakning. Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 

Kopia till: 

Erik Eng 

Akten 
 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 107/2019  Dnr. 2019-631 

 

Beslut om sanktionsavgift för oregistrerad livsmedelsverksamhet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att xx ska betala en sanktionsavgift enligt 

livsmedelsförordning 2006:813, 39 c §, på 11 020 kronor med anledning av 

överträdelsen att ha påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan att i förväg ha 

registrerat denna hos sin kontrollmyndighet. 

Beskrivning av ärendet 
Xx har påbörjat en livsmedelsverksamhet som är registreringspliktig utan att anmäla detta 

till Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun. 

Verksamheten öppnade den 2 juli 2019, vilket annonserades på sociala medier samma 

datum. Myndigheten försökte kontakta den förmodade verksamhetsutövaren den 3 juli 

2019 men fick inget svar på telefonsamtalet.  

Verksamhetsutövaren kontaktade sedan miljö- och byggkontoret per telefon. Även enligt 

verksamhetsutövaren hade caféet startat den 2 juli 2019. Verksamheten informerades om 

att de behöver registrera sig omgående samt att det innebär sanktionsavgift att bedriva en 

oregistrerad livsmedelsverksamhet. I detta fall hade den tidigare registrerade 

livsmedelsverksamheten avregistrerat sig, varför sanktionsavgiften bedöms handla om en 

nyregistrering och inte ett ägarbyte. Verksamheten stängde på eget initiativ och 

registrerade sig omgående, se dnr 2019-630. 

Den 20 augusti 2019 efterfrågade miljö- och byggkontoret underlag från verksamheten för 

att beräkna verksamhetens årsomsättning (netto). Underlaget som begärdes rörde perioden 

2 juli 2019 till 20 augusti 2019. Beräkning av årsomsättning bedöms som nödvändig 

eftersom verksamheten är nystartad och därför inte kan redovisa årsomsättning från 

föregående verksamhetsår.  

Den 27 augusti 2019 skickade verksamheten in underlag för beräkning av årsomsättning av 

verksamheten. Underlaget består av en kopia på kassarapport för perioden 2 juli 2019 till 

21 augusti 2019. Nettoomsättningen som redovisas i kassarapporten är 153 977,80 kr. 

Detta har extrapolerats till en uppskattad årsomsättning på 1 101 998 kr för verksamheten. 

Sanktionsavgiften beräknas till 1 % av årsomsättningen vilket innebär 11 020 kr. 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 

Mbn § 107/2019 (forts) Dnr. 2019-631 
 
Motivering till beslut 

Regeringen har meddelat föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som 

påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering 

har gjorts enligt livsmedelslag (2006:804), 30 a §. 

En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med 

artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 

2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av 

de anläggningar som han eller hon ansvarar för enligt livsmedelsförordning (2006:813), 39 

c §. 

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en (1,0) procent av årsomsättningen, 

dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.  

Enligt livsmedelsförordning (2006:813), 39 b § avses med årsomsättning i 39 c-39 e §§ 

den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas 

om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter 

om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. 

Förordning (2018:1643). 

Enligt livsmedelsförordning (2006:813), 23 §, om inget annat följer av andra och tredje 

styckena är följande myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av 

livsmedelsanläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar. 

LIVSFS 2009:12, 13 § anger att en verksamhet får påbörjas två veckor efter det att 

anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten 

registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och 

med registreringen. Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning 

ska vid kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har 

registrerats eller godkänts. 

11. Andra livsmedelsanläggningar, 

inklusive anläggningar för till-

verkning av tillsatser, aromer och 

processhjälpmedel. 

En kommunal nämnd som avses i 

livsmedelslagen (2006:804) 

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Artikel 6 ska varje 

livsmedelsföretagare särskilt underrätta lämplig behörig myndighet, på det sätt som den 

sistnämnda kräver, om alla anläggningar som han ansvarar för, där det i något led i 

produktions-, bearbetnings och distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att 

varje sådan anläggning kan registreras.  
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Mbn § 107/2019 (forts) Dnr. 2019-631 

Livsmedelsföretagare ska också se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell 

information om anläggningar, bland annat genom att underrätta den om betydande 

ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar.  

Enligt beaktandesats 9 i 852/2006 bör gemenskapsreglerna endast gälla företag, vilket är 

en verksamhetsform som förutsätter viss kontinuitet och en viss grad av organisation.  

Kommunicering av förslag till beslut 

Förslag till beslut skickades till verksamhetsutövaren med post den 5 september 2019.  

Verksamhetsutövaren har inte inkommit med några synpunkter på sanktionsavgiften.  

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

 

Kopia till: 

Verksamhetsutövare 
Kammarkollegiet 

Akten 

 

 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 

    

Miljö- och byggnadsnämnden  2019-10-23 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Mbn § 108/2019 Dnr. 2019-930 

Anmälan om ny verksamhet, solarium 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar verksamhetens anmälan om 

solarieverksamhet enligt villkor i miljö- och byggkontorets skrivelse  

2019-10-16. 

2. Enligt beslutad taxa i kommunfullmäktige tas en avgft ut för handläggning av 

ärendet. Timavgiften är fastställd till 975 kr/timme. Denna anmälan har en 

handläggningstid på 2 timmar, vilket innebär att kostnaden blir 1950 kronor, 

faktura kommer att skickas separat. 

 

Beskrivning av ärendet 

Anmälan om solarieverksamhet har inkommit på begäran av miljöenheten. Verksamheten 

består av två solarieanläggningar i två separata rum på 7m³ fördelat per rum.  

Enligt uppgifter ska luftflödet vara 40 liter/sekund och UV-typen är typ 3, vilket även är 

ett krav enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och 

artificiella solningsanläggningar. 

Motivering till beslut 

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och 

artificiella solningsanläggningar krävs anmälan till tillsynsmyndighet för att bedriva 

verksamhet med solarium. 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-16 

Skrivelse 2019-10-16 

Ansökan inkommen 2019-10-14 
 

Kopia till: 

Verksamheten 

Akten 
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Mbn § 109/2019  Dnr. 2019-2 

 

Delegationsbeslut   

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

 
Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2019-09-06—2019-10-10 

Förvaltningschefens delegationsbeslut 2019-06-24 

 
Kopia till: 

Akten 

 

 

 


