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§ 53 Dnr 2019/00001  

Meddelanden 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarna – Beslut om att länsstyrelsen kommer att pröva 

kommunala beslut om strandskyddsdispenser för: 

1. (MBN § 51/2020, 2020-06-17), nybyggnation av fritidshus, 

2. (MBN § 49/2020, 2020-06-17), nybyggnation av friggebod/bastu, 

3. (MBN § 50/2020, 2020-06-17), nybyggnation av bastu 

Länsstyrelsen Dalarna – Beslut att godkänna kommunalt beslut om 

strandskyddsdispens för: 

1. (MBN § 48/2020, 2020-06-17), nybyggnad av komplementbyggnad, 

2. (MBN § 50/2020, 2020-06-17), nybyggnad av bastu 

3. (MBN § 49/2020, 2020-06-17), nybyggnad av bastu 

4. (MBN § 51/2020, 2020-06-17), nybyggnad av fritidshus 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03  

 

Kopia till 

Akten 
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§ 54 Dnr 2020/00020  

Delårsrapport 2020 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden godkänner delårsrapport för budget 2020 och 

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut  

Ärendebeskrivning 

Under första halvåret av 2020 har digitalisering av olika tjänster inom 

samhällsbyggnadsprocessen fortsatt som tex elektroniska blanketter och 

digitala bygglov via tjänsten Mitt Bygge. 

Arbetet med detaljplaner har varit intensivt och möjliggjort flera strandnära 

områden i kommunen som kan bebyggas med bostadshus. Antalet bygglov 

har ökat markant. Större bygglov inom kommunen är det nya LSS-boendet 

och seniorboendet på Solhöjden.  

Ett arbete med rutiner och processer har skett under perioden för att 

säkerställa att alla hanterar ärenden likvärdigt och för att kunna effektivisera 

processer, men även för att minska sårbarhet. Arbetet beräknas pågå under 

hela året.  

Miljö- och hälsoskydd har arbetat enligt tillsynsplanen för miljöbalken, men 

oplanerade händelser ökar konstant vilket gör att den planerade tillsynen blir 

eftersatt. Livsmedelskontrollerna har skett i enlighet med 

livsmedelslagstiftningen, men det finns stora problem med underbemanning 

och sjukdom under perioden, därför kan inte kontrollplanen för livsmedel 

följas.  

Bostadsanpassningen är svår att budgetera eftersom det finns stora 

osäkerheter kring utgifterna beroende på vilka ärenden som inkommer till 

miljö- och byggavdelningen. Bostadsanpassningen har gått över den 

planerade prognosen, men ökade bygglovsintäkter gör att prognosen 

beräknas hållas per helår.  

Problem med rekrytering av vikarierande livsmedelsinspektör har gjort att en 

konsult behöver anlitas för att kunna uppfylla lagstiftningen, detta kommer 

att påverka miljö- och byggnadsnämndens budget på helår 2020.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-08 

Delårsrapport 

Ekonomisk redovisning per 31 augusti  

 

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

Akten 
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§ 55 Dnr 2020/00031  

Budget 2021 och plan 2022-2023 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budget 2021 med plan 2022–2023. 

Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut.  

Ärendebeskrivning 

Nämnden arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, 

bygglovsprövning, byggnadstillsyn, samhällsplanering genom framtagande 

av detaljplaner, miljöstrategiskt arbete, energi- och klimatrådgivning, 

underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning 

av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster.  

Nämnden tillgängliggör även geografiska data i en mängd olika former, 

exempelvis grundkartor, nybyggnadskartor och karttjänster som skapar goda 

förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling. I övrigt utför nämnden 

en omfattande rådgivning, service och information till allmänheten inom 

respektive verksamhetsområde. 

 

Under år 2021 kommer utvecklingsarbetet fortsätta för att hitta 

synergieffekter och samverkansmöjligheter inom förvaltningens breda 

ansvarsområde. En näringslivsgrupp har bland annat tillsatts för att samordna 

kommunens samlade näringslivsarbete. Miljö- och byggchefen är 

representerad i gruppen tillsammans med näringslivskontoret, kommunens 

bolag, Visit Dalarna och Samarkand.  

 

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har visat en stigande trend under 

de senaste åren, ett arbete med nya rutiner har skett under året för att försöka 

kontrollera utgifterna på ett bättre sätt. Men osäkerheten bedöms fortfarande 

vara stor.  

Nämndens myndighetsroll styrs av en omfattande och detaljerad lagstiftning. 

Detta medför även stora krav på att förvaltningens kompetens hålls aktuell 

och utvecklas genom utbildning och tillgång till effektiva stödfunktioner i 

arbetet. Det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att 

kompetensförsörjningen tryggas.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Budget 2021 och plan 2022-2023  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 56 Dnr 2020/00066  

Besparingsåtgärder 1 % för budgetåret 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har en väldigt snäv budget och därför är 

besparingsåtgärder oerhört svåra att göra. Miljö- och byggnadsnämnden 

arbetar ju även till största delen med myndighetsutövning som miljö-, hälso- 

och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning och byggnadstillsyn, vilket gör att 

lagstiftningen måste upprätthållas. En översyn av vilka poster som inte berör 

myndighetsutövning och vad som inte är kärnverksamhet är gjord. 

 

Smedjebackens kommun är med i olika vattenorganisationer som är 

sammanslutningar av de lokala aktörer som finns närmast vattendrag, sjöar 

och hav. I en vattenorganisation sker ett arbete med vattnens 

avrinningsområden som tex ta prover, arbeta med vattenvård och genomföra 

utbildningsinsatser. Idag ligger kostnaden för Mälarens vattenvårdsförbund 

på miljö- och byggnadsnämnden samt delar av kostnaden för Kolbäcksåns 

vattenvårdsförbund. Genom att inte belasta miljö- och byggnadsnämnden 

med denna kostnad sker en besparing 51 000 kr. Andra besparingar är 

planeringsdagar med utflykt inklusive lunch, uppsägning av 

tidningsprenumerationer samt minimera antal kurser och minska 

konsulttjänster, detta kan ge en besparing på 38 700 kronor. Total besparing 

blir 89 700 kronor, vilket motsvarar 1%.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-10 

Bilaga: Besparingsförslag  

 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

Akten 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(40) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2020/00053  

Svar på remiss till Mälarens vattenvårdsförbund: 
Mälaren, en sjö för miljoner 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggkontoret antar skrivelsen som sin egen och skickar svaret 

vidare till Mälarens Vattenvårdsförbund.  

Ärendebeskrivning 

Mälarens Vattenvårdsförbund har lyft behovet av att ta ett samlat grepp om 

dagvatten i lagstiftningen och önskar därför synpunkter från kommunerna på 

skrivelsen. Miljö- och byggkontoret anser att lagstiftningen är otydlig och 

det kan vara svårt för tillsynsmyndigheten att identifiera vem som är 

verksamhetsutövare samt att bedöma miljöpåverkan och vilka krav som kan 

ställas på verksamhetsutövaren avseende åtgärder kring dagvattenhantering, 

rening och egenkontroll. Lagstiftningen ger i nuläget inte tillräckliga verktyg 

för att kunna uppnå syftet med EU direktivet för vatten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Bilaga: Svar på remiss 2020-08-06  

 

Kopia till 

Mälarens Vattenvårdsförbund 

Akten 
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§ 58 Dnr 2020/00032  

Avtal för sotning och brandskyddskontroll 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner avtal för ny entreprenör för sotning 

och brandskyddskontroll.  

Ärendebeskrivning 

Ett nytt avtal ska skrivas med entreprenör, eftersom avtalstiden för sotning 

och brandskyddskontroll har löpt ut. 

Den i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och i förordningen 

(2003:789) om skydd mot olyckor förskrivna rengöringen samt 

brandskyddskontrollen har till uppgift att hindra uppkomst och spridning av 

brand.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-04 

 

Kopia till 

Räddningstjänsten 

Entreprenör 

Akten 
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§ 59 Dnr 2020/00057  

Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga Gård 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för samråd.  

Ärendebeskrivning 

Planförslagets syfte är att utöka antalet användningar för kvartersmarken 

inom fastigheterna Berguven 7 och 9 för att skapa möjligheter för området 

att förändras över tid. Planförslaget innebär att fler typer av verksamheter 

kan etablera sig i de centrala delarna av Smedjebacken med närhet till 

service och kollektivtrafik. 

Det primära syftet är att utöka användningen av Berguven 7 och samtidigt 

skydda byggnaden från rivning och införa en preciserad skyddsbestämmelse. 

Syftet är också att anpassa markanvändningen inom hela kvarteret till 

rådande förhållanden samt göra plansituationen aktuell och funktionell.  

Ett genomförande av planen innebär en möjlighet till komplettering av 

bostäder, kontor eller andra småskaliga verksamheter, vilket bedöms vara i 

linje med gällande översiktsplan. Planförslaget är förenligt med 

översiktsplanen och föreslås därför upprättas med standardförfarande.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-26 

Samrådshandlingar  

 

Kopia till 

Tekniska kontoret 

Akten 
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§ 60 Dnr 2020/00058  

Föreläggande med försiktighetsmått med anledning av 
anmälan om kompostering 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger tillstånd till xx (nedan kallat företaget), att 

bedriva kompostering av park- och trädgårdsavfall på fastighet xx i 

Smedjebackens kommun enligt följande villkor: 

1. Enligt miljöbalken 2 kap 2–3§§ ska alla som bedriver en verksamhet 

skaffa den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Alla som bedriver en verksamhet 

ska också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. 

2. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas 

huvudsakligen i enlighet med företaget angivit i anmälan eller i 

övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre ändringar av verksamheten skall 

anmälas till tillsynsmyndigheten i enlighet med förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

3. Verksamhetskoden 90.171 enligt miljöprövningsförordningen (2013: 

251) ska följas och kunna visas upp att det efterlevs. Biologisk 

behandling i form av kallkompostering av park- och trädgårdsavfall i 

olika högar får ske på platsen. Mellan 50-2000 ton tillfört avfall i 

form av park- och trädgårdsavfall får tillföras årligen.  

4. Normal arbetstid ska vara helgfri måndag till fredag kl. 06-18. 

Tillsynsmyndigheten får, om särskilda omständigheter föreligger, 

medge tillfälligt undantag från dessa tider. 

5. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta 

ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiger följande riktvärden, 

50 dB(A) dagtid (kl. 06-18). 

6. Uppstår problem med buller, damning, nedskräpning, lukt eller annan 

störning från verksamheten ska åtgärder omedelbart vidtas i samråd 

med tillsynsmyndigheten för att avhjälpa problemen. 
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7. Uppstår problem med lukt, skadedjur eller annan störning från 

verksamheten skall åtgärder omedelbart vidtas i samråd med 

tillsynsmyndigheten för att avhjälpa problemen. 

8. Verksamhetsutövaren ska förhindra att obehöriga tillträder området, 

exempelvis genom en bom eller grind. 

9. Lagring av färdig kompost ska ske övertäckt eller på annat sätt så att 

uppkomst av lakvatten förhindras.  

10. Ett egenkontrollprogram ska upprättas. Programmet ska lämna in till 

tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter igångsättande av 

verksamheten. 

11. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall 

detta i god tid före nedläggning anmälas till tillsynsmyndigheten.  

12. Vid avslutad verksamhet skall kvarvarande obehandlat och behandlat 

park- och trädgårdsavfall bortföras. Arbetet skall ske i samråd med 

tillsynsmyndighet. 

Lagstöd 

Detta beslut fattats med stöd av: 

2 kap 2, 3 och 7 §§, 15 kap 11 och 26 §§, samt 26 kap 9 och 26 §§ 

miljöbalken (1998:808).  

25, 25 d och 27 a §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Avgifter 

Enligt beslutad taxa i kommunfullmäktige tas en avgift ut för handläggning 

av ärendet. Timavgiften är fastställd till 1000 kr/timme. Denna anmälan 

inklusive remisser har en handläggningstid på 8 timmar, vilket innebär att 

kostnaden blir 8000 kronor, faktura kommer att skickas separat.  

Ärendebeskrivning 

Anmälan om anläggning för kompostering på fastighet xx i Smedjebackens 

kommun inkom till miljö- och byggkontoret 2020-06-17. Komplettering i 

ärendet inkom 2020-06-24. xx har tidigare haft ett tidsbegränsat tillstånd att 

ha en kompostanläggning på platsen, men anmäler nu en permanent 

anläggning. Syftet med anläggningen är att kompostera park- och 

trädgårdsavfall för att kunna använda slutprodukten som jordförbättring i 
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den egna verksamheten. Runt 350 ton per kalenderår av park- och 

trädgårdsavfall kommer hanteras.  

Området där anläggningen planeras är låst med bom och det krävs 

registering hos verksamhetsutövaren för att få kvittera ut en nyckel. 

Dokumentation av mängder kompost kommer att ske årligen. 

Komposthögarna kommer att vändas och blandas. 

Den del av fastigheten xx där verksamheten är planerad ingår i detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Skrivelse 2020-08-31  

 

Kopia till 

Sökande 

Akten 
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§ 61 Dnr 2020/00059  

Föreläggande med försiktighetsmått med anledning av 
anmälan om ändring av verksamhet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger tillstånd till xx (nedan kallat företaget), att 

bedriva upplag, sortering och krossning av jord, naturgrus, krossberg och 

asfalt på fastighet xx i Smedjebackens kommun enligt följande villkor: 

1. Enligt miljöbalken 2 kap 2–3§§ ska alla som bedriver en verksamhet 

skaffa den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Alla som bedriver en verksamhet 

ska också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. 

2. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas 

huvudsakligen i enlighet med företaget angivit i anmälan eller i 

övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre ändringar av verksamheten skall 

anmälas till tillsynsmyndigheten i enlighet med förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

3. Verksamhetskoderna 90.80, 90.110 och 90.141 enligt 

miljöprövningsförordningen (2013: 251) ska följas och kunna visas 

upp att det efterlevs. 

4. Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta 

ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiger följande riktvärden, 

50 dB(A) dagtid (kl. 06-18). 

5. Normal arbetstid ska vara helgfri måndag till fredag kl. 06-18. 

Tillsynsmyndigheten får, om särskilda omständigheter föreligger, 

medge tillfälligt undantag från dessa tider. 

6. Upplag, sortering och krossning av jord, naturgrus och krossberg till 

en maxvolym av 4000 m3. Endast rena massor av jord, naturgrus och 

krossberg får förekomma på området.  

7. Upplag, sortering och krossning av asfalt till en maxvolym av 1000 

m3. Endast asfalt utan stenkolstjära får förekomma på området. 
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Samtliga massor ska okulärbesiktigas och vid behov provtas före 

uppläggning på området. Massor från områden som misstänks vara 

förorenade får inte tas emot utan att provtagning skett och 

provtagningen visat att massorna inte är förorenade. Asfalt från före 

1975 får inte tas emot utan att provtagning skett och provtagningen 

visat att massorna inte innehåller stenkolstjära. 

8. Damning från kross- eller sorteringsverk samt från transporter ska 

begränsas. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning, ska 

åtgärder vidtas för att begränsa damningen.  

9. Utrustning för sanering av oljespill och annat läckage ska finnas 

tillgängligt inom verksamhetsområdet. 

10. Verksamhetsutövaren ska förhindra att obehöriga tillträder området, 

exempelvis genom en bom eller grind. 

11. Mellanlagring av kemikalier och flytande farligt avfall ska ske 

invallat eller inomhus utan golvbrunnar och minst rymma den största 

behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. 

12. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall 

detta i god tid före nedläggning anmälas till tillsynsmyndigheten.  

Lagstöd 

Detta beslut fattats med stöd av 2 kap 2, 3 och 7 §§ och 26 kap 9 och 26 §§ 

miljöbalken (1998:808), samt förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd.  

Ärendebeskrivning 

Xx inkom 2020-07-01 med en anmälan om ändring av sin verksamhet på 

fastighet xx i Smedjebackens kommun. Företaget bedriver en befintlig 

miljöfarlig verksamhet på fastigheten där upplag, sortering och krossning av 

jord, naturgrus och stenkross sker. Verksamheten anmäldes till Miljö- och 

byggkontoret 2019-08-13 och fick beslut om försiktighetsmått 2019-09-18. 

Ändringen av verksamheten består i att företaget vill kunna ta emot och 

hantera avfall i form av asfalt. 

 

Xx planerar att utöka sin befintliga verksamhet med upplag, sortering och 

krossning av avfall i form av asfalt. Totalt rör det sig om 1000 ton asfalt per 

år. Asfalten som hanteras ska vara fri från stenkolstjära. Syftet med 
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hanteringen är att återvinna asfalt till bland annat bundna bärlager för vägar 

och planer samt andra ytbeläggningar. Hanteringen kommer ske inom 

befintligt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omgärdas av en 

skyddsvall och tillträde begränsas genom grind och stängsel. All hantering 

sker utomhus. Om verksamheten upphör kommer upplagen med asfalt att tas 

bort.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-26 

Skrivelse 2020-08-26  

 

Kopia till 

Sökande 

Akten 
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§ 62 Dnr 2020/00060  

Föreläggande med vite att utföra provtagning och 
inkomma med uppgifter 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger fastighetsägaren för fastigheterna 

xx och xx. 

1. Redovisa hur stora mängder massor som har tagits emot samt 

levererats bort sedan starten av verksamheten. Redovisningen ska 

som minst ange mängd massor i ton och antal transporter. 

2. Redovisa ursprunget till massorna. Av redovisningen ska det som 

minst framgå: 

a) från vilken plats massorna kommer,  

b) varför massorna har schaktas bort,  

c) vem som har levererat massorna  

d) hur stora mängder massor som kommer från varje plats. 

3. Analysera massornas innehåll och ta reda på om det råder någon 

föroreningsrisk. Provtagning ska genomföras av person med rätt 

kompetens och analysmetoden ska vara ackrediterad.  

4. Analysresultatet ska redovisas tillsammans med en rapport som 

beskriver slutsatser och eventuella åtgärder. 

5. Massorna får inte överskrida nivåerna för mindre känslig mark 

(MKM) enligt Naturvårdsverkets generella riktlinjer för förorenad 

mark. 

6. Redovisa vad massorna ska användas till. Av redovisningen ska det 

framgå om eventuell behandling av massorna kommer ske på platsen, 

vad massorna är tänkta att användas till och hur länge massorna 

kommer att lagras på platsen. 

7. Redovisningen ska ske skriftligt till miljö- och byggkontoret. 

Åtgärderna och redovisningen ska vara utförd senast 3 månader efter 

delgivning av detta beslut.  
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8. Beslutet förenas med ett vite för xx, om 50 000 kronor för var och en 

av punkterna 1, 2, 4 och 6.  

Lagstöd  

26 kap 9, 14 §§ och 2 kap 2, 3 §§ i miljöbalken. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.  

Ärendebeskrivning 

Xx har tidigare fått information om att eventuell verksamhet på fastigheterna 

xx och xx behöver anmälas till miljö- och byggkontoret i Smedjebacken. 

Ingen anmälan har inkommit. Efter första besöket av miljö- och 

byggkontoret har verksamheten på fastigheterna vuxit i omfattning från 

markbearbetning till att vara lagring av massor eller avfall och/eller 

användning av massor i anläggningsändamål. Enligt muntlig uppgift från 

verksamhetsutövaren ska vissa av massorna komma från byggnationen av xx 

i xx kommun. Dessa massor har sannolikt föroreningsnivåer som är högre än 

ringa risk. Denna typ av verksamhet på xx och xx är anmälningspliktig enligt 

miljöbalken. 

Miljö- och byggkontoret har 2020-03-30 förelagt företaget om att inkomma 

med uppgifter om massorna på fastigheterna, genomföra analys av massorna 

samt redovisa analysresultat och syfte av massorna till miljö- och 

byggkontoret. Xx har inkommit med muntliga uppgifter om varifrån vissa av 

massorna kommer ifrån samt syfte med massorna. Resterande redovisning 

saknas. Miljö- och byggkontoret bedömer därför att det är motiverat att 

förelägga med vite för att få till rättelse.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-26 

Skrivelse 2020-08-26  

 

Kopia till 

Företaget 

Akten 
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§ 63 Dnr 2020/00061  

Förbud med vite att utföra markarbeten, hantera 
massor samt att ta emot och lägga upp 
schaktmassor/avfall för anläggningsändamål 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden förbjuder xx att utföra markarbeten, 

hantera massor samt att ta emot och lägga upp schaktmassor/avfall 

för anläggningsändamål på fastigheterna xx och xx i Smedjebackens 

kommun. 

2. Förbudet förenas med ett vite om 100 000 kronor. 

3. Paragrafen är omedelbart justerad. 

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

Lagstöd 

26 kap 9, 14, 26 §§ 2 kap 2, 3 §§.  

Ärendebeskrivning 

Xx har tidigare fått information av om att eventuell verksamhet fastigheterna 

xx och xx behöver anmälas till miljö- och byggkontoret i Smedjebacken. 

Ingen anmälan har inkommit. Verksamheten på fastigheterna har successivt 

vuxit i omfattning från markbearbetning till att vara lagring av massor eller 

avfall och/eller användning av massor i anläggningsändamål. 

Enligt muntlig uppgift från verksamhetsutövaren ska vissa av massorna 

komma från byggnationen av xx i xx kommun, som sannolikt har 

föroreningsnivåer som är högre än ringa risk. Miljö- och byggkontoret 

bedömer att pågående verksamhet på xx och xx är en anmälningspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken. 

För att förhindra att ytterligare åtgärder eller verksamhet bedrivs utan 

anmälan anser miljö- och byggkontoret att det är motiverat att förbjuda xx att 

utföra markarbeten, hantera massor samt att ta emot och lägga upp 

schaktmassor/avfall för anläggningsändamål på fastigheterna xx och xx.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-26 

Bilaga: Förbud med vite att utföra markarbeten, hantera massor samt att ta 

emot och lägga upp schaktmassor/avfall för anläggningsändamål på 

fastigheterna xx och xx, 2020-08-06.  

 

Kopia till 

Företaget 

Akten 
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§ 64 Dnr 2020/00062  

Föreläggande med försiktighetsmått med anledning av 
ändring av gällande anmälan 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger tillstånd till xx (nedan kallat företaget), att 

bedriva ytbehandling, använda organiska lösningsmedel och återvinning av 

avfall i thinneråtervinnare/destillator på fastighet xx i Smedjebackens 

kommun enligt följande villkor: 

1. Enligt miljöbalken 2 kap 2–3§§ ska alla som bedriver en verksamhet 

skaffa den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Alla som bedriver en verksamhet 

ska också utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. 

2. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas 

huvudsakligen i enlighet med företaget angivit i anmälan eller i 

övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre ändringar av verksamheten skall 

anmälas till tillsynsmyndigheten i enlighet med förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

3. Verksamhetskoderna 39.50, 28.95 och 90.931 enligt 

miljöprövningsförordningen (2013: 251) ska följas och kunna visas 

upp att det efterlevs. 

4. Farligt avfall i form av använt lösningsmedel från den egna 

verksamheten får återvinnas i thinneråtervinnare/destillator, högst 

500 ton per år. Den totala mängden som återvinns per år ska 

dokumenteras och dokumentationen ska kunna visas upp för 

tillsynsmyndigheten.  

5. Buller från anläggningen inklusive transporter skall begränsas så att 

inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som begränsningsvärde 

utomhus vid närmaste bostäder än: 
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Leq 

dag 

(06-18) 

Leq kväll 

(18-22), 

samt lör-, 

sön- och 

helgdag 

(06-18) 

Leq 

natt 

(22-06) 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) får inte förekomma nattetid 

klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 

6. Uppstår problem med buller, damning, nedskräpning, lukt eller annan 

störning från verksamheten skall åtgärder omedelbart vidtas i samråd 

med tillsynsmyndigheten för att avhjälpa problemen. 

7. Mellanlagring av kemikalier och flytande farligt avfall ska ske 

invallat eller inomhus utan golvbrunnar och minst rymma den största 

behållarens volym plus 10% av övriga behållares volym. 

8. Utrustning för sanering av oljespill och annat läckage ska finnas 

tillgängligt inom verksamhetsområdet. 

9. Egenkontrollprogram ska upprättas av verksamheten senast 6 

månader efter beslutsdatum. Programmet ska inlämnas till 

tillsynsmyndighet. 

10. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall 

detta i god tid före nedläggning anmälas till tillsynsmyndigheten.  

Lagstöd 

Detta beslut fattats med stöd av: 

2 kap 2, 3 och 7 §§ och 26 kap 9 och 26 §§ miljöbalken (1998:808).  

25, 25 d och 27 a §§ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd.  

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2019 kom nya bestämmelser i avfallslagstiftningen, däribland 

nya regler om anmälan av avfallsbehandlingsanläggningar. Den 15 januari 

2020 reviderades bestämmelserna i 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringen i förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, genomfördes 

som ett led i att genomföra det så kallade avfallsdirektivet i svensk rätt. De 
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nya reglerna innebar bland annat att redan anmälda 

avfallsbehandlingsanläggningar blev skyldiga att lämna in en ny anmälan 

senast 1 januari 2020. 

Miljökontoret begärde in en anmälan från xx 2020-02-24 med anledning av 

att de behandlar avfall i en thinneråtervinnare/destillator. Miljökontoret 

påminde om anmälan 2020-04-02 och 2020-04-15. En anmälan inkom 2020-

05-04. Kompletteringar begärdes 2020-05-22 och kompletteringar inkom 

2020-07-01.  

Xx utför ytbehandling på metallobjekt. Objekten genomgår tvättning, 

blästring, målning och torkning. Lösningsmedel återvinns i en 

thinneråtervinnare/destillator och mängden per år är cirka 1380 liter.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Bilaga: Skrivelse 2020-08-31 

  

Kopia till 

Företaget 

Akten 
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§ 65 Dnr 2020/00067  

Förbud för djurhållning av häst 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Hästhållning får inte bedrivas på fastigheten xx. 

2. Fastighetsägaren ska betala totalt 3000 kr för handläggning av 

ärendet.  

Lagstöd 

Punkt 1 beslutas med stöd av miljöbalken 2 kap 3 §, 9 kap 3 och 9 §§ och 26 

kap 9 §. 

Punkt 2 fattas med stöd av miljöbalken 27 kap 1 §.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret har i ett inspektionsbesök daterat 2020-01-14 fått 

information från fastighetsägaren att hästhållningen på fastigheten Vad 12:17 

var tillfällig och skulle avslutas i maj 2020. Miljö- och byggkontoret har vid 

tidpunkten inte ansett att ytterligare åtgärder var nödvändiga från miljö- och 

byggkontorets sida. 

Miljö- och byggkontoret fick den 4 juni ett anonymt klagomål om lukt från 

hästarna. Inspektion utfördes på nytt 2020-06-16 och det noterades att 3 

hästar gick i hagen och det gjordes bedömning att hagen var en mer 

permanent lösning och att risken för olägenheter för grannar är stor då husen 

ligger tätt i området. 

Fastighetsägaren har fått tillfälle att informera miljö- och byggkontoret om 

uppgifter i en skrivelse daterad 2020-06-23, och har då uppgett att platsen 

inte är permanent utan att hästarna kommit tillbaka till fastigheten en period 

om 20 dagar. Miljö- och byggkontoret har efter ytterligare klagomål besökt 

fastigheten och noterat att hästar inte gick på fastigheten men att hagen står 

kvar, dock helt öppen. Eftersom hagen inte är helt riven anser miljö- och 

byggkontoret att det fortfarande finns risk att hagen kommer att användas, 

och att på grund av det är motiverat med ett förbud.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-07-30 

Skrivelse 2020-09-01 

Tidsredovisning 2020-09-01  

 

Kopia till 

Fastighetsägaren 

Akten 
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§ 66 Dnr 2020/00063  

Ansökan om bostadsanpassningsåtgärd, hiss till 
källare 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om bostadsanpassning för 

installation av stoltrapphiss från bottenvåning till källarvåning i småhus. 

Motivering till beslut 

Enligt 5 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, lämnas 

bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner i 

och i anslutning till en bostad. 

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden. 

Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2018:12) till lagen ska till ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan 

sakkunnig som visar att de åtgärder som bidrag söks för är nödvändiga med 

hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Sökanden bor idag i eget småhus, 3 rum och kök, hall och badrum, 71 kvm 

samt källarvåning. 

I bostaden bor även sökandes son. 

Sökande har i telefonsamtal uttalat behov att kunna ta sig ned till 

källarvåningen för att kontrollera tycket på pannan som drivs med el-

patroner. 

Miljö- och byggkontoret finner att den i ansökan bifogade intyget påtalar att 

källartrappan är smal och mycket brant. Sökande har i ett tidigare ärende 

Dnr: MBN-2013-450 fått en ramp till entrédörren monterad. Tillgång till alla 

nödvändiga funktioner finns på bottenvåningen för att bostaden ska bedömas 

som ändamålsenlig. 

Upplysningar 

Kommunens beslut enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har 

meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

Överklagandet sänds in till miljö- och byggnadsnämnden, se bilaga.  
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Ärendebeskrivning 

Ansökan om bostadsanpassning för installation av stoltrapphiss från 

bottenvåning till källarvåning i småhus inkom från sökande 2018-05-29. 

Intyg angående sökandes medicinska status utfärdat av kommunens 

arbetsterapeut har inkommit 2018-05-29.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-04  

 

Kopia till 

Sökande 

Akten 
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§ 67 Dnr 2020/00064  

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 
garage 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Beslut om förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen 

meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda 

platsen. Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och 

placering i enlighet med inkomna handlingar.  

2. Beslut om avgiften för förhandsbeskedet är 6 859 kronor (i enlighet 

med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för 

bygglovsavgiften skickas separat. 

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). 

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. 

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

eller anordningar inom det strandskyddade området. 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet sänds in till 

miljö- och byggnadsnämnden, se bilaga.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

komplementbyggnad (garage). Tilltänkt avstyckning är tänkt att bli ca 4 350 

m2. Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen 

bebyggelse. Den tilltänkta fastigheten ligger inom kommunalt VA-

verksamhetsområde. Hela fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap 

13–15 §§ miljöbalken. 
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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. Yttranden har inkommit från ägarna av 

xx som har synpunkter på framtida eventuella planeringar av höga buskar 

och träd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Karta 

Situationsplan  

 

Kopia till 

Fastighetsägare 

Sakägare med erinringar 

Akten 
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§ 68 Dnr 2020/00065  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av telemast/torn 
och teknikbod 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.  

Kontrollansvarig är xx, som är certifierad kontrollansvarig med 

behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL. 

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden 

lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. 

4. Avgiften för bygglovet är 49 071 kronor i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas 

separat. 

Motivering till beslut 

Anläggningar för elektronisk kommunikation tjänar ett starkt allmännyttigt 

intresse men ska även vägas mot enskilda intressen. 

Generellt sett är det svårt att finna lämpliga platser för torn och master 

avseende elektronisk kommunikation. Det är oundvikligt att dessa på grund 

av sin höjd blir väl synliga och ibland måste placeras nära bostäder. 

Placeringen av telemasten och teknikboden föreslås 435 m NV om xx. 

Närmaste bebyggelse är xx 1250 m Öster samt xx 1300 m Norr om masten. 

Åtgärden bedöms inte i någon större omfattning påverka landskapsbilden 

eller vara olämplig med hänsyn till naturvärdena i omkringliggande 

skogsområden. 

De besvär som ett högt torn med tillhörande teknikbod eventuellt kan 

innebära för den enskilde får tolereras då det allmännyttiga intresset anses 

väga tyngre. 

Miljö- och byggkontoret anser att bygglov kan beviljas för uppförande av ett 

42 meter telemast (ostagat torn) med tillhörande mindre teknikbod på 
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platsen. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL.   

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser bygglov för nybyggnad av telemast (torn) med tillhörande 

teknikbod X=6650675 Y=1489797 (RT90). Tornet är en 42 meter hög, 

ostagad fackverkskonstruktion som placeras och fästs på ett fundament. 

Teknikboden är tillverkad i stål och har en byggnadsarea (BYA) om ca 6,6 

kvm enligt medföljande ritningar. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför sammanhållen 

bebyggelse. 

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. Underrättelse om inkommen 

bygglovsansökan har kungjorts i NLT och DD den 16/6 2020. Inga negativa 

yttranden har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-02 

Situationsplaner, plan- och fasadritningar 

 

Kopia till 

Sökande/ombud 

Byggherre 

Kontrollansvarig 

Akten 
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§ 69 Dnr 2020/00056  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för fritidshus på fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för fritidshus 

2. Tomtplatsavgränsningen är enligt bilaga 1, sammanfaller med 

fastighetsgränsen. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18b§ 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18d§ 

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns förutsätt-

ningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

länsstyrelsens prövotid; tre veckor, räknat från dagen de fick del av beslutet.  

Ärendebeskrivning 

Xx har ansökt om strandskyddsdispens för ett fritidshus på fastigheten xx. 

Fastigheten är inom LIS-område.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-28 

Bilaga: Skrivelse 2020-08-11 

Bilaga: tomtplatsavgränsning  

 

Kopia till 
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Sökande  

Länsstyrelsen Dalarna 

Akten 
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§ 70 Dnr 2020/00054  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för enbostadshus och garage på 

fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för enbostadshus och garage. 

2. Tomtplatsavgränsningen är enligt bilaga 1 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns 

förutsättningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

länsstyrelsens prövotid; tre veckor, räknat från dagen de fick del av beslutet.   

Ärendebeskrivning 

Xx har ansökt om strandskyddsdispens för enbostadshus och garage på 

fastigheten xx. I ansökan uppger den sökande att mellan fastigheten och 

stranden går en väg in till småbåtshamnen som skiljer av tomten från 

stranden. Fastigheten ligger även i nära anslutning till övriga enbostadshus 

på xx och xx.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Bilaga: skrivelse 2020-08-11 

Bilaga: tomtplatsavgränsning  

 

Kopia till 

Sökande 

Länsstyrelsen Dalarna 

Akten 
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§ 71 Dnr 2020/00055  

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för bostadshus och garage på 

fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage 

2. Kostnad för handläggning av ärendet är 6000 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

upplyses om att länsstyrelsen, enligt 19 kap § 3 b Miljöbalken, kan upphäva 

dispensbeslutet om de efter prövning bedömer att det inte finns förutsätt-

ningar för dispens. Inga åtgärder bör därför vidtas innan utgången av 

länsstyrelsens prövotid; tre veckor, räknat från dagen de fick del av beslutet.   

Ärendebeskrivning 

Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande 

av enbostadshus med garage. Sökanden hänvisar till att området är 

ianspråktaget på sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Den sökande uppger att tomten ej har skog eller annan betydelsefull 

växtlighet då den påminner om en färdig tomt med endast lätt 

undervegetation.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-12 

Bilaga skrivelse 2020-08-12 

Bilaga tomtplatsavgränsning  
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Kopia till 

Sökande 

Länsstyrelsen Dalarna 

Akten 
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§ 72 Dnr 2019/00002  

Anmälan av delegationsbeslut 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

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

och byggnadsnämnden fattat beslut på delegation.  

Beslutsunderlag 

Lista på delegationsbeslut 2020-06-03—2020-09-03 

Beslutsunderlag räddningstjänsten 

Eldningsförbud 2020-06-12 

Eldningsförbud upphör 2020-06-29  

 

Kopia till 

Akten 

 

 


