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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Sammanträdesrummet, Malmgatan 14, onsdagen den 18 januari 2023 kl 08:30-09:00 

Beslutande  Lena Ludvigsson-Olafsen (S), Ordförande 
Kalle Johansson (S), 1:e vice ordförande 
Leif Eriksson (S) 
Roland Nilsson (S)  
Vesa Panula (S) 
Martin Hannus (V) 
Hans Gunnarsson (M) 
Jan Gustavsson (C) 

 

Ej tjänstgörande ersättare Anders Jansson (S) 
Ann-Louise Ericsson (S) 
Emil Wahlsten (S) 
Inga-Britt Stahlin (S) 
Rolf Winqvist (M) 
 

Tjg ersättare för Maria Söderlund (S) 
 
 
 
Tjg ersättare för Jerry Jäger (SD) 

Övriga närvarande Gunilla Skoog 
Lena Johansson 

Miljö- och byggchef 
Nämndadministratör 

Justerare Kalle Johansson 

Justeringens plats och tid Miljö- och byggkontoret, 2023-01-18  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-3 
 Lena Johansson  

 Ordförande 

  

 Lena Ludvigsson-Olafsen  

 Justerare 

  

 Kalle Johansson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-18 Datum då anslaget tas ned 2023-02-09 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggkontoret 
 

Underskrift 

  

 Lena Johansson  
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2023/00001 
Val av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ........................... 3 

§ 2 Dnr 2023/00002 
Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ..... 4 

§ 3 Dnr 2023/00003 
Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för 
området Hedemora nr 1 i Norbergs kommun i.................................... 5 

 



 
 
 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(5) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2023/00001 EDP 2023-20 

Val av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens väljer följande personer till ledamöter och 

ersättare i nämndens arbetsutskott: 

     Ordförande:  Lena Ludvigsson-Olafsen 

     Vice ordförande: Kalle Johansson 

     Ledamot:  Jan Gustafsson 

     Ersättare:   Roland Nilsson 

  Vesa Panula 

  Ann-Louise Ericsson 

 

Ärendebeskrivning 

Ett arbetsutskott har inrättats under miljö- och byggnadsnämnden. 

Arbetsutskottet har till uppgift att bereda ärenden inför nämnden och, i vissa 

fall, fatta beslut på delegation. Mandatperioden är samma som för nämnden, 

dvs 2023-01-01—2026-12-31. 

De områden där arbetsutskottet får fatta beslut avser: 

➢ Meddela förbud enligt Miljöbalken (MB) 26 kap. 9 § 

➢ Besluta om miljösanktionsavgift upp till 10 000 kr (MB 30 kap. 3 §) 

➢ Förbud enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter 

 

Nämnden har att ta ställning till följande val: 

1. Ordförande för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

2. Vice ordförande för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

3. Ledamot i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

4. Tre ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-02 
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§ 2 Dnr 2023/00002 EDP 2022-742 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
delegationsordning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

godkänner delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen ses kontinuerligt över eftersom lagstiftningen är 

föränderlig. Denna revidering består av ny lagstiftning samt delegation för 

arbetsutskott. Ändringarna har markerats med streck i kanten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-03 

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 3 Dnr 2023/00003 EDP 2022-1102 

Ansökan om undersökningstillstånd enligt 
minerallagen (1991:45) för området Hedemora nr 1 i 
Norbergs kommun 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att: 

• Undersökningstillståndet gällande område Hedemora 1 ska inte 

beviljas 

Motivering 

Området ligger inom ett vattenskyddsområde och området ska förbli skyddat 

så att tillgången och kvaliteten på vattnet säkras. Genom att ianspråkta detta 

område kan kommunens vattentäkt äventyras på ett sådant sätt att kontoret 

bedömer att tillståndet inte bör beviljas från Bergsstaten. 

Ärendebeskrivning 

Rolling Road Exploration Sweden AB har den 28 september 2022 ansökt om 

undersökningstillstånd för området Hedemora nr 1 i Norbergs kommun i 

Västmanlands län, Smedjebackens kommun i Dalarnas län, Säters kommun i 

Dalarnas län och Hedemora kommun i Dalarnas län. Om ett 

undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för tillståndshavaren 

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

fyndighet av koncessionsmineral inom det aktuella området. Mineralerna 

avser guld, iridium, kobolt, koppar, nickel, osmium, palladium, platina, 

rodium, rutenium och silver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-03 

Bilaga: Svar på remiss 

 

 


