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Mbn § 110/2019 Dnr. 2018-1013 

 

Meddelanden 2019-10-23 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Meddelanden 

1. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2019-10-21 – Anmälan om anläggande av våtmark 

(dnr 2019-786). 

XX har ansökt om att få anlägga en våtmark vid xx. Länsstyrelsen har beviljat 

ansökan, men med försiktighetsmått om bl.a. oförutsedda utsläpp från maskiner. 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Föreläggande 2019-10-30 – Föreläggande enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken för anläggande av markkabel på fastigheten xx  

(dnr 2019-228). 

Vattenfall Services Nordic AB har ansökt att få lägga en markkabel inom Snöåns 

vattenskyddsområde. Länsstyrelsen beviljar anmälan, men med försiktighetsåtgärder 

till skydd för naturmiljön. 

 

 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 111/2019 Dnr. 2018-783 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2019 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger budgetuppföljning per den 31 oktober till 

handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för perioden januari-oktober 2019 visar ett överskott på 694 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 90 tkr för 

augusti till oktober. Även ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och arvode till 

nämnden är 102 tkr dyrare än mot budget. Fortsatt översyn av intäkter är aktuellt.  

Intäkterna för bygglov är högre, delvis beroende på två stora bygglovsärenden 

avseende ombyggnaden av Solhöjden och nya förskolan i Moga.  

Den ordinarie bostadsanpassningen visar ett underskott på 164 tkr för perioden. Av de 

uppbokade medel för de stora bostadsanpassningsärenden som togs som kostnad 2018 

kvarstår ca 150 tkr som ännu inte fakturerats.  

Åtgärder för att få en ekonomi i balans till år 2020 har vidtagits. Fokus är 

kärnverksamheten.  

Prognosen för helår är att budget 2019 hålls. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19 

Budgetuppföljning januari-oktober 2019 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 112/2019 Dnr. 2018-760 

Digitalisering av nämndadministration 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden digitaliserar nämndadministrationen under 2020. 

2. De förtroendevalda får låna surfplattor med mobilt bredband för att få tillgång till 

digitala nämndhandlingar. 

3. Kostnaden för digitaliseringen belastar miljö- och byggnadsnämndens budget. 

 

Beskrivning av ärendet 

Smedjebackens kommun använder sedan drygt tre år tillbaka ärendehanteringssystemet 

Ciceron. Ärendehanteringssystemet nyttjas idag av alla nämnder förutom miljö- och 

byggnadsnämnden. Även kommunens helägda bolag arbetar i Ciceron. 

Från 2020-01-01 kommer miljö- och byggnadsnämndens administrativa ärenden att 

handläggas i Ciceron. Även övriga ärenden som ska behandlas i miljö- och 

byggnadsnämnden kommer att finnas tillgängliga i Ciceron. Genom att handlägga hela 

nämndadministrationen i samma program som övriga nämnder använder, skapas ett 

utseende och ett sätt att uttrycka sig, som är samlat för kommunen som helhet.  

Kommunens övriga nämnder håller gradvis på att införa digital hantering för 

nämndhandlingar, vilket också omfattar tillgång till utrustning för förtroendevalda. 

Smedjebackens kommun lånar ut surfplattor med mobilt bredband till samtliga 

förtroendevalda. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-16 
 

Kopia till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Mbn § 113/2019 Dnr. 2019-956 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt miljö- och byggkontoret att anmäla 

Smedjebackens kommun till genomgång av checklistan och arbeta för att bli en 

”Blåljusgodkänd kommun”. 

 

Beskrivning av ärendet 

Blåljuskollen är en hjälp för kommuner att kvalitetssäkra utpekad fastighets-, väg-, och 

järnvägsdata för att underlätta för blåljusaktörerna (polis, brandkår och ambulans) att 

hitta till rätt adress. Karta och positionering används både hos larmcentral och i 

utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en 

nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem fungerar och visar rätt information. 

De data som samlas in nationellt i samverkan med kommuner, lantmäteriet och 

trafikverket ska vara en säker källa för den information som behövs. Kedjan för 

insamling och tillhandahållande av geografisk information består av en mängd enskilda 

insatser. Var och en i kedjan måste förstå sitt uppdrag för att säkerställa att rätt 

information finns på rätt plats när blåljusaktören gör sitt jobb. Eftersläpning eller glapp 

i uppdateringsprocessen kan innebära att processkedjan brister och att information 

saknas eller visar fel väg. 

Det är nu möjligt för samtliga Sveriges kommuner att anmäla sig för att gå igenom 

Blåljuskollen. Till hjälp finns en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket 

riktad till Sveriges kommuner. Genom att gå igenom och checka av listan kan 

kommunen kvalitetssäkra sina geodataprocesser så att de geodata som behövs för att 

hitta rätt, skapas och uppdateras kontinuerligt. 

En kommun som gått igenom och klarat Blåljuskollen kan titulera sig ”Blåljusgodkänd 

kommun”. Detta visar att kommunen har fungerande processer och leveranser för de 

data och den information som finns hos Lantmäteriet och Trafikverket. 

Som ett led i arbetet för en säker och trygg kommun i enlighet med översiktsplanen 

säkerställs geodata inom ramen för blåljuskollen. 

 
Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-11-05 

Checklista 

 
Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 114/2019 Dnr. 2019-955 

 

Namnsättning av väg, Björsvägen 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden godkänner det föreslagna vägnamnet Björsvägen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Från miljö- och byggkontoret föreligger förslag om nytt vägnamn: Björsvägen, öster om 

Larsbo, vid sydöstra delen av sjön Jörken. 

Motivering till beslut 

Vägnamnet är redan namnsatt av dåvarande Domänverket och finns med på t ex hitta.se 

och eniro.se. Vägnamnet är etablerat av folk i trakten och vägskylt är uppsatt av Sveaskog 

(f.d Domänverket). 

 

 

Beslutsunderlag: 

Tjänsteskrivelse 2019-10-22 

Karta 
 

Kopia till: 

Akten 
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Mbn § 115/2019 Dnr. 2019-968 

Yttrande till Bergsstaten angående ansökan om undersökningstillstånd 
enligt minerallagen för området Saxe 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att undersökningstillstånd inte ska 

beviljas med hänsyn till nedanstående motivering. 

Motivering till beslut 

I det aktuella området Saxe i Smedjebackens kommun finns i dag ett flertal bostadshus. 

Miljö- och byggnadsnämnden anser det direkt olämpligt att utföra undersökningar 

enligt minerallagen i anslutning till bostadsområden. Det finns en betydande risk för 

människors hälsa med bland annat buller, damm, vibrationer, ingrepp i 

landskapsbilden, utsläpp av föroreningar till luft och omgivande vattendrag, sjöar och 

grundvatten. Eventuell provborrning är en risk också för grundvattnet. Vatten är en 

förutsättning för liv. 

Området, som ligger vid sjön Barkens strand, är dessutom enligt gällande översiktsplan 

ett LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge. Stora delar av området är 

därmed reserverat för framtida bostadsbebyggelse, vilket inte är förenligt med en 

framtida gruva i området. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i september 

2018. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som uttrycker kommunens 

långsiktiga viljeinriktning vad gäller samhällsplanering och utveckling av den fysiska 

miljön och ska bidra till en god miljö och hållbar utveckling. Den ger vägledning hur 

kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelse, verksamheten 

och naturområden ska utvecklas och bevaras för framtiden. Ett av 

kommunfullmäktiges ställningstagande i planen är att i det aktuella området är det 

lämpligt med bostadsbebyggelse. Om undersökningstillstånd beviljas försvåras den 

kommunala samhälleliga planeringen. 

Vidare är delar av området riksintresse för friluftsliv, vilket har stor betydelse för 

människors utevistelse och hälsa. En del av området är också extra skyddsvärt då det 

har höga naturvärden liksom kulturvärden. I området finns även en del fornlämningar 

som är skyddade enligt kulturminneslagen.  

Om undersökningstillstånd mot förmodan beviljas är det viktigt att utförlig arbetsplan 

tas fram med krav på lämpliga skyddsåtgärder/försiktighetsmått för att minimera 

inverkan på människor, djur och natur. Eventuella undersökningar bör också göras så 

hänsynsfullt att negativ påverkan på ekosystemet begränsas. Generellt kan skador på 

flora och fauna minskas genom att undersökningar utförs vid tidpunkter då den 

biologiska aktiviteten är som lägst, som exempelvis sen höst och vinter. Viktigt att 

risken för eventuella föroreningar från fordon och maskiner förebyggs, exempelvis att 

krav ställs på att biologisk nedbrytbar hydraulolja ska användas. Vid eventuell  
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Mbn § 115/2019 (forts) Dnr. 2019-968 

 

provborrning ska borrhålen placeras så att spillvatten, borrester, borrkax eller annan 

jord gör så liten skada som möjligt och till exempel inte kan transporteras ut i bäckar, 

vattendrag och grundvatten. Det är också viktigt att det finns deponeringsplan för 

omhändertagande av spillvatten, borrester och borrkax. Eventuella provborrhål, 

foderrör liksom området i anslutning till borrhålen behöver återställas. Vid påträffande 

av eventuella fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

Kommunicering med både markägare och närboende ska vara ett krav. Önskvärt är 

även begränsning av arbetstiden till enbart dagtid, måndagar till fredagar mellan  

kl. 8-16. Miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att miljökvalitetsnormen för buller 

uppnås, det vill säga att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 

hälsa. Körning och maskintransporter ska ske på befintliga vägar och helst på väl tjälad 

mark för att minimera skador. Efter avslutad undersökning ska tillsyn ske av berörd 

myndighet, så att allt är återställt. Det tilltänkta undersökningsområdet ligger längs 

vattnet vid sjön Barken och viktigt är att strandskyddsreglerna enligt miljöbalken följs. 

Sammanfattningsvis är bedömningen att de olägenheter som undersökningsarbetet 

skulle innebära för de boende i området, miljön och naturmiljön vida överstiger de 

intressen som ett eventuellt undersökningstillstånd medför. Med hänsyn till 

ovanstående är det uppenbart att sökande saknar möjlighet att få till stånd en 

ändamålsenlig undersökning som anses i 2 kapitlet 2 § minerallagen.  

Beskrivning av ärendet 

Rolling Road Exploration Sweden AB har hos Bergsstaten ansökt om 

undersökningstillstånd för området Saxe i Smedjebackens kommun. Om 

undersökningstillstånd beviljas innebär det ensamrätt för tillståndshavaren att kartlägga 

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

aktuella området. Ansökan avser koncessionsmineralerna kobolt, guld, silver, koppar, 

zink, bly, nickel och PGE. Området är på 83,47 hektar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-11 

Karta över området 

Remiss Bergsstaten med dnr BS 200-901-2019 

 

Kopia till 

Bergsstaten, Varvsgatan 41, 972 32 Luleå, e-post mineinspect@bergsstaten.se  

Akten 
 

 

  

mailto:mineinspect@bergsstaten.se
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Mbn § 116/2019 Dnr. 2019-903 

 

Dispens från skyddsföreskrifter Vad vattentäkt, Trafikverket,  
Vad 4:8 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar dispens från skyddsföreskrifter i Vad vattentäkt 

under förutsättning att skyddsåtgärderna i miljö-och byggkontorets skrivelse  

2019-10-30 följs. 

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

Timavgiften är fastställd till 975 kr/timme. Denna dispens har en handläggningstid på 6 

timmar, vilket innebär att kostnaden blir 5850 kronor, faktura kommer att skickas 

separat. 

 
Motivering till beslut 

Enligt vattenskyddsföreskrifterna ska dispens ansökas till miljö- och byggnadsnämnden 

när schaktning och grävning ska ske inom området.  

Beskrivning av ärendet 

Dispensansökan har lämnats in av Trafikverket och avser grävning, schaktning och andra 

markarbeten i syfte att höja säkerheten vid plankorsningar mellan väg-järnväg på sträckan 

Fagersta-Ludvika. Arbeten kommer att utföras inom yttre och inre skyddsområde för Vad 

vattentäkt. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-30 

Skrivelse 2019-10-30 

Yttrande från WBAB 2019-10-30äå 

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde 2019-10-07 
 

Kopia till 

Trafikverket 

Akten 
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Mbn § 117/2019 Dnr. 2019-158 

 
Anmälan enligt 9 kap § 6 miljöbalken, återvinningscentral, 
Barken Vatten och Återvinning AB, Åkaren 2 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden antar miljö- och byggkontorets förslag till beslut att 

Barken Vatten och Återvinning AB får bedriva en ny återvinningscentral med dess 

föreslagna villkor. 

2. Enligt beslutad taxa i kommunfullmäktige tas en avgift ut för handläggning. Kostnaden 

blir 9750 kronor, faktura skickas separat.  

Beskrivning av ärendet 
Barken Vatten och Återvinning AB har ansökt om ny verksamhet i form av 

återvinningscentral på fastighet Åkaren 2. Anläggningen kommer att ta emot samma 

fraktioner som befintliga återvinningscentralen på Humboberget samt ett antal ytterligare 

fraktioner såsom exempelvis avfall till återbruk. Anläggningen kommer att ta emot 

grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall samt förpacknings- och tidningsmaterial. 

Avfallsmängderna som kommer att tas emot beräknas uppgå till cirka 3800 ton icke farligt 

avfall och 720 ton farligt avfall. Åkaren 2 är belägen på Holmyrans industriområde i den 

västra utkanten av Smedjebackens tätort. 

Motivering till beslut 

Att bedriva en återvinningscentral är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken. 

Anläggningen betecknas som en C-verksamhet, vilket innebär att en ansökan till miljö- och 

byggkontoret krävs. 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-10-16 

Skrivelse 2019-10-16 

Anmälan om ny återvinningscentral enligt miljöbalken 9 kap § 6 
 

Kopia till 

Barken Vatten & Återvinning AB  

Akten 
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Mbn § 118/2019 Dnr. 2019-971 

 

Föreläggande om provtagning och undersökning, Vackerskogens 
avfallsdeponi, Morgården 1:67 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets förslag till föreläggande som sitt eget och 

översänder det till Tekniska kontoret. 

Beskrivning av ärendet 

Vackerskogen är en kommunal avfallsdeponi som nyttjades fram till ca 1950. Stor del av det som 

deponerades där kom från Morgårdshammar AB. Även Smedjebackens kommun har nyttjat 

deponin för sten och jord m.m. 

Förorenade områden har klassats av Länsstyrelserna i Sverige i fyra olika riskklasser, där riskklass 

1 är mest förorenad mark och riskklass 4 är minst förorenad. Länsstyrelsen har ansvar för samtliga 

objekt i riskklass 1, men riskklasserna 2-4 är kommunens ansvar att förelägga fastighetsägarna eller 

brukarna att sanera. Vackerskogens avfallsdeponi hör till riskklass 2 och ska därför i enlighet med 

gällande avfallsplan saneras snarast möjligt. 

I avfallsplanen är målsättningen att 6 st objekt i riskklass 1 och 2 ska vara undersökta enligt MIFO 

fas-2 år 2022. Föreläggande är ett steg för att delvis kunna uppfylla målsättningen.  

Smedjebackens kommun, genom Tekniska kontoret, är fastighetsägare till Morgården 1:67, och ska 

därför i första hand föreläggas om provtagning och undersökning av vilka föroreningar som 

förekommer. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-11 
 

Kopia till 

Tekniska kontoret 

Akten 
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Mbn § 119/2019 Dnr. 2019-927 

 

Ansökan om bygglov, tillbyggnad av verkstad/kontor 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

2. En kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kontrollen 

av genomförandet. 

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

enligt 10 kap. 3 § PBL. 

4. Avgiften för bygglovet är 12 834 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 

Motivering till beslut 

Beslutet innebär en liten avvikelse från detaljplanebestämmelserna och ger rätt att bygga 

på mark som inte får bebyggas. Åtgärden kan anses som liten och är förenlig med planens 

syfte.  

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

 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är belägen inom fastställd detaljplan.  

Yttranden  

Åtgärden är sådan att Tekniska kontoret getts tillfälle att yttra sig. Tekniska kontoret har 

genom yttrande inget att erinra mot de åtgärder som planeras om föreslagna åtgärder i 

yttrandet följs. 

 

Överklagan 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-11 

Ansökan, situationsplan, plan- och fasadritningar 
  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-11-20 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 119/2019 (forts) Dnr. 2019-927 

 

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. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas 

separat. 

 

Kopia till 

Akten 

 

  



SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2019-11-20 

 
Justerandes sign 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Mbn § 120/2019 Dnr. 2019-2 

 

Delegationsbeslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

• Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsbesluten redovisas i slutet av kallelsen. 

 
Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2019-10-11—2019-11-10 

 

 


