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§ 24 Dnr 2022/00005  

Information från kontoret till nämnd 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Gunilla Skoog, miljö- och byggchef 

Information om pågående etablering från Hitachi Energy. 

Information om upphandling av nya system för miljö- och byggkontoret. 

Information om revideringen av vindbruksplanen. 

 

Stefan Bosbach, samhällsbyggnadschef 

Information om pågående kris mellan Ukraina och Ryssland. I dag planerar 

kommunen i första hand för att kunna ta hand om ca 50 flyktingar, vilket 

innebär att evakueringsboende för flyktingar måste ordnas. Antalet 

beräknade flyktingar kan komma att utökas senare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-02 
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§ 25 Dnr 2022/00021  

Meddelanden mars 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

1. KS § 20/2022 – VA-strategi med utbyggnadsplan (EDP dnr 2021-

663) 

2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-02-10 – Strandskyddsdispens 

på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beviljar dispens för fritidshus, men ändrar tomtplatsens 

omfattning. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut om dispens för 

flytbrygga. 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-02-18 – Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten xx. 

Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. 

4. KF § 8/2022 – VA-strategi med utbyggnadsplan (EDP dnr 2021-

663). 

Kommunfullmäktige fastställer VA-strategin. 

5. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut 2022-03-11 – Överklagande av 

byggnadsnämnden i Smedjebackens kommuns beslut om 

förhandsbesked för avstyckning av tomter. 

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut för tomt A, och avslår 

överklagande för tomt B, C och D. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-02 
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§ 26 Dnr 2022/00031  

Ekonomisk redovisning per februari 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per 

februari 2022.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ligger enligt prognos och ser inga tecken på 

att budget på helår inte ska klaras. Årsavgifterna på miljö- och hälsoskydd 

och livsmedel är utskickade för året 2022 och detta syns på intäktssidan, 

inkomna bygglov ligger i fas och håller den takt nämnden behöver för att 

klara budgeten.  

Bostadsanpassningen ligger för närvarande lågt för perioden, men det är för 

tidigt för att kunna dra några slutsatser gällande detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-08 
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§ 27 Dnr 2022/00024  

Revidering av delegationsordning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

godkänner delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning 

I samband med personaländringar på miljö- och byggavdelningen behövde 

delegationsordningen uppdateras med nya titlar. Övriga tillägg som är gjorda 

är kap 10 förorenad mark samt tillägg i remisser då miljö- och 

vattenplaneraren ska besvara vatten remisser från myndigheter och övriga 

organisationer. Översyn över alla lagar är gjorda eftersom mycket händer 

inom miljöområdet.  

Delegation på miljösanktionsavgifter är inskrivet, i enlighet med SKR 

förslag på delegationsordning, dock högst på summan 50 000 kr och på 

avdelningschefs nivå.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
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§ 28 Dnr 2022/00025  

Slutrapport: LOVA-bidrag för Vatten- och 
avloppsrådgivning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

godkänner slutrapporten. 

Ärendebeskrivning 

Projektets syfte har varit att ge stöd till fastighetsägare för att hitta lämpliga 

VA-lösningar och skapa förutsättningar för samfälligheter i permanenta 

områden med tätbebyggelsestruktur. Fokus har varit riktat mot 

fastighetsägare inom vattenskyddsområden samt utan kommunalt VA.  

VA-rådgivning ska finnas tillgänglig på kommunen för dem som önskar, 

men rådgivaren skall också ägna sig åt uppsökande insatser.  

Projektet har sträckts sig mellan januari 2019 och december 2021. 

Länsstyrelsen har i beslutet som fattades den 11 september 2018 beviljat 

LOVA-stöd med maximalt 1 488 912 kr till projektet.  

Miljö- och byggavdelningen har haft en projektanställd som arbetat under 

den tid som projektet varit igång och arbetat aktivt med enskild 

avloppsrådgivning i olika aktiviteter. Miljö och byggavdelningen har genom 

projektet fått ett större kunskapsunderlag kring områden där enskilt VA 

tidigare varit bristfälligt och medborgaren har fått mer kunskap kring vilken 

påverkan ett enskilt avlopp har för miljön.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Slutrapport 2022-02-25 
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§ 29 Dnr 2022/00029  

Begäran om planbesked för Norra Brustorpet, 
Söderbärke Kyrkby 8:76 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar begäran om planbesked för 

fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:76 och ger miljö- och byggkontoret i 

uppdrag att ta fram förslag till detaljplan.   

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen ska överensstämma med dagens verksamhet samt öppna för 

framtida utveckling av området. Området är detaljplanelagt som bostäder 

men används idag som förskola och fritids. Planförslaget säkerställer 

förskolans verksamhet samt att området omfördelas så att det även 

fortsättningsvis ska vara möjligt för bostadsändamål. 

Lagstöd 

PBL 2010:900 (SFS 2014:900)   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Undersökning om betydande miljöpåverkan  
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§ 30 Dnr 2022/00027  

Föreläggande om markteknisk undersökning, 
Gnetkällans avfallstipp 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets förslag till föreläggande som 

sitt eget och översänder det till Smedjebackens kommun. 

Ärendebeskrivning 

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. Av de kommunala deponierna har Länsstyrelsen ansvar för 

samtliga objekt i riskklass 1, men riskklasserna 2-4 är kommunens 

tillsynsansvar. Gnetkällans avfallstipp hör till riskklass 2 och ska därför i 

enlighet med gällande avfallsplan utredas med en miljöteknisk 

undersökning. 

I kommunen finns 5 stycken riskklass 2 objekt som ska vara undersökta 

enligt MIFO fas-2 år 2022. Föreläggande är ett steg för att delvis kunna 

uppfylla målsättningen.  

Smedjebackens kommun, genom samhällsbyggnadsutskottet, Tekniska 

kontoret, har ansvaret för gamla kommunala deponier, och ska därför 

föreläggas om att utföra åtgärder vid deponin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-03-02 
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§ 31 Dnr 2022/00028  

Upphörande av krav på årlig besiktning, Bylandets ARV 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att besiktningsintervallet för 

reningsverket Bylandet återgår till det normala intervallet för verksamheten. 

Motivering till beslut 

Verket har vid den senaste rapporten fungerat bra för driften och 

utsläppsvärden har legat på godkända nivåer. Inledande rapportering av 

verkets funktion under 2021 och utsläppsvärden har sett bra ut, därför kan 

besiktningsintervallet återgå till det normala.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade den 16 maj 2017, dnr 2017-161,  

MBN § 44, beslut om att det bland annat skulle genomföras periodiska 

besiktningar årligen fram till dess att nämnden aviserat ändring av 

besiktningsintervallet.  

Beslutet togs för att följa upp verkets funktion efter att gränsvärden för 

utsläpp från verket hade överskridits.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(22) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2022/00032  

Delegation av brådskande beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden delegerar beslut som ska tas som gäller  

a) Hitachi Energy, och 

b) Flyktingförläggningar  

2. Miljö- och byggnadsnämndens presidium utses till delegat för besluten. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Hitachi Energy ska etableras i Smedjebacken, visar det 

sig att det kan komma att bli brådskande beslut. Besluten kan röra allt från 

miljötillstånd till bygglovsärenden. 

Då invasionen i Ukraina skapar stora flyktingströmmar, behöver 

Smedjebackens kommun skapa evakueringsboenden för kommande 

flyktingar. Även detta kommer att kräva brådskande beslut. 

Då besluten kommer att behöva fattas på kort tid kan det vara opraktiskt att 

sammankalla hela nämnden, och därför föreslår ordförande att nämndens 

presidium får fatta beslut i dessa ärenden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-22 
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§ 33 Dnr 2022/00022  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen 

och beslutar att bevilja strandskyddsdispens för: 

• Utbyggnad fritidshus 

• Förrådsbyggnad 

• Växthus 

 på fastigheten xx 

2. Tomtplatsavgränsning är enligt bilaga. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6102 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap §§ 13–18 

Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap § 17 

 

Upplysningar 

1. Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om dispens. 

3. Länsstyrelsen granskar alla beslut om strandskyddsdispens. De kan 

upphäva dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. (Miljöbalken 19 kap 3 b §) 

4. Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du ett 

skriftligt meddelande om det.  

Påbörja inga åtgärder innan utgången av länsstyrelsens prövotid: tre veckor, 

räknat från dagen de fick del av beslutet. Normalt skickas beslutet samma 

dag till dig och till länsstyrelsen. 
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Ärendebeskrivning 

xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för 

• Utbyggnad fritidshus 

• Förrådsbyggnad 

• Växthus 

Sökanden hänvisar till att, området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 

att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom 

sammanhållen bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Tomtplatsavgränsning 
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§ 34 Dnr 2022/00023  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för Attefallshus och bastu på 

fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för Attefallshus och bastu. 

2. Tomtplatsavgränsning är enligt bilaga. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6102 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap §§ 13–18 

Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap § 17 

 

Upplysningar 

1. Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om dispens. 

3. Länsstyrelsen granskar alla beslut om strandskyddsdispens. De kan 

upphäva dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. (Miljöbalken 19 kap 3 b §) 

4. Om länsstyrelsen upphäver eller granskar kommunens beslut, får du ett 

skriftligt meddelande om det.  

Påbörja inga åtgärder innan utgången av länsstyrelsens prövotid: tre veckor, 

räknat från dagen de fick del av beslutet. Normalt skickas beslutet samma 

dag till dig och till länsstyrelsen. 
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Ärendebeskrivning 

xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för Attefallshus 

och bastu (ersätter befintlig). Sökanden hänvisar till följande skäl: 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område och utanför 

sammanhållen bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Tomtplatsavgränsning 
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§ 35 Dnr 2021/00086  

Förhandsbesked för avstyckning av 10 st tomter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 3 st. tomter på 

område A beviljas med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och 

placering i enlighet med inkomna handlingar.  

2. Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av 7 st. tomter på 

område B beviljas med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen 

(2010:900) att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och 

placering i enlighet med inkomna handlingar. 

3. Som villkor iförhandbeskedet gäller följande: Krav som ska uppfyllas 

är Boverkets angivna riktvärden för buller. 

4. Avgiften för förhandsbeskedet är 7 854 kr i enlighet med fastställd 

taxa av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas 

separat. 

Motivering till beslut 

Ansökan för avstyckning av 3 st. tomter på område A samt för avstyckning 

av 7 st. tomter på område B bedöms uppfylla kraven för lokalisering av 

bebyggelse enligt 2 kap. 1–6 och 9–11 §§ PBL. 

Upplysningar  

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja 

åtgärden krävs även bygglov och startbesked. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som 

görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft. 
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Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Dalarnas län men skickas till Smedjebackens kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken eller skickas som e-post till 

miljobygg@smedjebacken.se. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser förhandsbesked tilltänkt avstyckning för nybyggnad av 

enbostadshus/fritidshus. Område A planeras 3 st. tomter och på område B 7 

st. tomter. Tomtplatsen är tänkt att bli ca 2000 m2. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

WBAB yttrande  

Den tänkta byggnationen ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet 

för VA. Byggherren får själv bekosta ledningsdragning genom avtal med 

WBAB fram till förbindelsepunkten.  

Buller och vibrationer  

På grund av närhet till väg 66 har en bullerberäkning begärts in. Krav som 

ska uppfyllas är Boverkets angivna riktvärden för buller.  

För bostäder gäller följande riktvärden från Boverket:  

• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus  

• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

Skulle den begärda bullerberäkningen visa på högre värden än de riktlinjer 

som är angivna, ska sökanden i bygglovsskedet inkomma med förslag på 

åtgärd så att dessa krav på så vis uppfylls. 

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. Synpunkter har inkommit från ägaren 

till xx, xx, xx, xx och xx som motsätter sig att ny bebyggelse uppförs på 

platsen. De olägenheter som anges är inte av sådan väsentlig karaktär att de 

bedöms utgöra hinder för exploatering av angivet markområde. 

WBAB har yttrat sig att det går att lösa VA-frågan genom avtal. 

Trafikverket har yttrat sig med synpunkter angående buller och avstånd till 

väg 66. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-28 

Situationsplan och översiktskarta 

Yttrande från grannar 

Yttrande från WBAB daterat 2021-09-16 

Yttrande från Trafikverket daterat 2021-09-27 
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§ 36 Dnr 2022/00026 

Föreläggande om rättelse 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Fastighetsägarna xx och xx föreläggs i enlighet med 11 kap 20 § 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att senast den 30 september 

2022 riva komplementbyggnaden och återställa marken som beskrivs 

i bilaga 1. 

2. Om rättelse inte görs får miljö- och byggnadsnämnden besluta att 

åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det 

ska ske i enlighet med 11 kap 27 § Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900). 

Motivering till beslut 

Efter ägarutredning har miljö- och byggnadsnämnden konstaterat att 

fastighetsägarna för xx, xx och xx är faktiska ägare av 

komplementbyggnaden. 

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att lov i efterhand inte är möjligt 

då komplementbyggnaden är placerad dels på kvartersmark som är avsedd 

för högspänningsledning samt parkmark. 

Bedömning görs att tidsfristen är rimlig i relation till åtgärderna som krävs 

för rättelse. Fastighetsägarna har då gott om tid att hitta en alternativ 

placering inom sin egen fastighet, söka de tillstånd som kan krävas samt att 

marken runt komplementbyggnaden hinner torka upp så att skador på 

gräsmattan kan minimeras. 

Beslutet har kommunicerats med fastighetsägarna innan nämndens 

sammanträde och de har inte inkommit med några synpunkter. 

Enligt ovanstående bedömning ska ett rättelseföreläggande meddelas enligt 

11 kap 20 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
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Upplysningar  

Beslut om föreläggande skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning 

i fastighetsregistret enligt 11 kap 40 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Så snart byggnadsnämnden fått kännedom om att rättelse skett ska nämnden 

anmäla detta till inskrivningsmyndigheten enligt 11 kap 43 § Plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). 

Detta beslut kan överklagas. 

Ärendebeskrivning 

En anmälan om olovligt byggande inlämnades till miljö- och 

byggnadsnämnden 2021-10-15. Enligt inkomna handlingar så är byggnaden 

placerad på två fastigheter, xx samt xx. I gällande detaljplan är byggnaden 

dels placerad på parkmark som ägs av xx samt på kvartersmark som är 

avsedd för högspänningsledning och ägs av Smedjebackens kommun. 

I en tidig bedömning antog miljö- och byggnadsnämndens handläggare att 

byggnaden uppförts och nyttjas av fastighetsägaren till xx. 

Brev skickades till samtliga lagfarna ägare för fastigheterna xx, xx samt xx 

för att utreda vem som är ägare av byggnadsverket.  

Miljö- och byggnadsnämndens handläggare besökte fastigheten den 15 

december 2021 och konstaterade att en överträdelse hade skett. Efter samtal 

med fastighetsägarna för xx tog de på sig ansvaret över 

komplementbyggnaden och framförde önskemål om att tidsfristen för 

rättelsen skulle sträcka sig till efter sommaren.   

Beslutsunderlag 

Anmälan om olovligt byggande 2021-10-15 

Bilaga 1   2022-02-15 

Tjänsteskrivelse  2022-02-15 
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§ 37 Dnr 2022/00030  

Upphävande av föreläggande om försiktighetsmått med 
anledning av anmälan enligt 9 kap § 6 miljöbalken 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggavdelningen föreslår att miljö- och byggnadsnämndens 

ordförandebeslut 2020-07-14 DB MBN-2020-365, upphävs eftersom 

verksamheten inte längre är anmälningspliktig enligt miljöbalken och 

villkoren i föreläggandet inte stämmer överens med den verksamhet som i 

dagsläget bedrivs av xx på fastigheten xx i Smedjebackens kommun. 

Motivering till beslut 

xx bedömdes tidigare omfattas av klassningspunkt 20.60 i 

Miljöprövningsförordningen (2013:251). Verksamheten har ändrats sedan 

anmälan och omfattas inte längre av anmälningsplikt enligt miljöbalken 

(1998:808). Villkoren i föreläggandet stämmer inte längre överens med den 

verksamhet som bedrivs och behöver därför upphävas. 

Ärendebeskrivning 

xx anmälde under 2020 sin verksamhet till Miljö- och byggnadsnämnden i 

Smedjebackens kommun. Verksamheten bedömdes omfattas av 

klassningspunkt 20.60 i Miljöprövningsförordningen (2013:251) då de 

planerade att tillverka xx och behövde därför anmälas. På grund av 

driftproblem ändrades driften hos verksamheten till att istället producera xx. 

Det finns i dagsläget inga planer på att tillverka xx. Produktion av xx är inte 

anmälningspliktig enligt miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-03-01 

Ordförandebeslut 2020-07-14, DB MBN-2020-365 (Dnr 2020-628) 
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§ 38 Dnr 2022/00004  

Delegationsbeslut 2022 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten har på delegation av miljö- 

och byggnadsnämnden fattat följande beslut: 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggkontorets delegationsbeslut 2022-02-03—2022-03-01 

Räddningstjänstens delegationsbeslut 2022-01-01—2022-03-01 

 

 


