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§ 16 Dnr 2021/00013 EDP dnr 2020-1123 

Meddelanden mars 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Följande meddelanden har inkommit till miljö- och byggkontoret:  

Beslutsunderlag 

1. SBU § 20/2021 – Utveckling Söderbärke centrum 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utifrån föreslagen 

strategi arbeta för en helhetslösning av Söderbärke centrum. 

2. Trafikverket och Lantmäteriet – Smedjebackens kommun är en 

Blåljusgodkänd kommun 

3. Länsstyrelsen Dalarna – Upphävande av kommunal 

strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus med garage 

  

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2020/00031 EDP dnr 2020-306 

Ekonomisk redovisning per februari 2021 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning för januari-

februari 2021 och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och bygg beräknar att prognosen på helår ska hållas. Intäkterna är 

ännu låga, men årliga avgifter för verksamheterna är på väg att skickas ut 

vilket kommer göra att intäkterna kommer under nästkommande månad. Det 

finns även inkommande bygglov som ännu inte blivit fakturerade på grund 

av faktureringsproblem internt.  

Bostadsanpassningen är alltid en osäkerhetsfaktor, vilket också visar sig 

direkt för perioden. Bostadsanpassningen visar på ett underskott för perioden 

med 120 000 kr. Det är mycket svårt att förutsäga kostnaderna för denna 

post.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-25 

Resultatrapport februari  
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§ 18 Dnr 2021/00002 EDP dnr 2021-36 

Revidering av taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan 

för brandskyddskontroll blir 698,08 kr från och med 2021-04-01. 

Taxan kommer hädanefter att justeras enligt index från 

skorstensfejarmästarnas riksförbund och justeras samtidigt med 

sotningstaxan.  

Ärendebeskrivning 

Avtalsrörelsen försköts pga. pandemin och SKR uppmanar berörda 

kommuner att så snart som möjligt justera taxorna. Taxan för sotning är 

redan beslutad för 2021 och beslutet ska ligga fast eftersom höjningen ligger 

i linje med SKR. Taxan för sotning ligger i linje med priserna i övriga länet. 

Däremot saknas taxa för brandskyddskontroll. Miljö- och byggnadsnämnden 

har tittat på taxorna för Dala Mitt och jämfört även med andra 

dalakommuner. Taxan för brandskyddskontroll hamnar lägre än 

genomsnittet och för att hamna på en jämförbar nivå med övriga länet 

behövs en större justering göras.  

Brandskyddskontrollens taxa behöver höjas från 667,38 kr till 698,08 kr, 

vilket är en uppräkning med 4,60 %.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-16 

Taxa brandskyddskontroll 2021  
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§ 19 Dnr 2021/00022 EDP dnr 2021-193 

Revidering av taxor och avgifter inom miljöbalkens 
område 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

fastställa taxor och avgifter inom miljöbalkens område.  

2. Taxan gäller från och med 2021-05-01  

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarna upphävde 2021-02-26 ett överklagat beslut för årlig 

avgift inom miljöbalkens område. Det överklagade beslutet var daterat  

2020-02-28.  

Under länsstyrelsens handläggning av överklagandet upptäcktes svårigheter 

att ta fram de dokument som handläggaren hos länsstyrelsen ville ta del av. 

Utifrån det konstaterade kontoret att vi måste sammanställa ett 

sammanhängande taxedokument som även innefattar de bilagor som ligger 

till grund för arbetet med fastställande av avgifter.  

Senaste gången som kommunfullmäktige beslutade om de dokument som 

ligger till grund för möjligheten att fatta beslut om årliga avgifter var 2008-

11-11. Därför har länsstyrelsen bedömt att det är den taxan inklusive bilagor 

som gäller. Enligt 17 § i taxan ska en årlig tillsynsavgift betalas för 

regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i 

taxebilaga 2 eller 3. Avgiften ska baseras på den tillsynstid som nämnden 

tilldelar verksamheten.  

Taxan med tillhörande bilagor grundar sig på SKRs reviderade taxa från 

2017, vilket även är fallet med den nu giltiga taxan. Vid genomgången av 

taxan har även laghänvisningar uppdaterats, samt smärre justeringar gjorts, 

framför allt i taxebilaga 1. Taxebilaga 2 och 3 är oförändrade. 

Kommunfullmäktige måste därför fastställa det nya dokumentet för taxor 

och avgifter inom miljöbalkens område.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Förslag på sammanhållet dokument ”Taxor och avgifter inom miljöbalkens 

område”  
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§ 20 Dnr 2021/00015 EDP dnr 2021-79 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
delegationsordning 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderad delegationsordning enligt 

upprättat förslag.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret har gjort revidering av befintlig delegationsordning 

för miljö- och byggnadsnämnden.  

Anpassningar behöver främst göras på räddningstjänstens delegation, men 

även utifrån den nya trängselföreskriften som rör Covid -19, delegationen är 

tydliggjord. Vissa justeringar föreslås dessutom med anledning av 

omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen, bland annat inom 

strandskydd.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-18  
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§ 21 Dnr 2021/00016 EDP dnr 2021-155 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner revideringen av 

dokumenthanteringsplanen.  

Ärendebeskrivning 

Dokumenthanteringsplanen är det dokument som talar om vilka handlingar 

som får förstöras och när det tidigast kan göras. Den ska också vara ett 

levande dokument som måste förändras över tid, eftersom framför allt den 

digitala utvecklingen förändrar vårt sätt att arbeta.  

Dalarnas län har köpt in ett gemensamt e-arkiv för samtliga kommuner, där 

data från de olika förvaltningarna kommer att lagras digitalt. E-arkivet finns i 

Säter. 

Miljö- och byggkontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram 

förutsättningar för att kontoret ska kunna arkivera största delen av våra 

ärenden i det gemensamma e-arkivet. Förberedelserna för att kunna överföra 

kontorets data till e-arkivet är en lång process och kan ofta ta ett år eller 

längre innan det kan genomföras. 

I samband med att kontoret påbörjat processen inför överföring till e-arkivet, 

måste dokumenthanteringsplanen ses över, så vi har en möjlighet att påbörja 

gallring av de dokument som inte behöver sparas. Kontoret vill, att i största 

möjliga mån, all handläggning av ärenden ska göras digitalt framöver. 

Dokumenthanteringsplanen är det styrdokument som ger kontoret 

möjligheten att utföra detta. 

Kontoret har ett pappersarkiv i källaren där våra äldre ärenden arkiveras. 

Arkivet delas med Tekniska kontoret, och är överfullt sen lång tid tillbaka. 

Möjligheterna att utöka arkivet är mycket små. 
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Mängden papper som skrivs ut kommer att minska med digital 

handläggning, och lagringsutrymmet i arkivet i källaren fylls inte på i samma 

utsträckning som hittills.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-11 

Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2021  
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§ 22 Dnr 2021/00003 EDP dnr 2020-1141 

Förslag på riktlinjer: Markupplåtelse av kommunens 
mark 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att 

upprätta riktlinjer för markanvändning, detta för att underlätta för 

handläggare samt för att tydliggöra lagstiftningen.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att plan- och bygglagen ska 

följas (1 kap 4§ PBL) gällande allmän platsmark.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggavdelningen tar emot alltmer klagomål gällande kommunägd 

mark som arrenderas av privatpersoner. Arrenden tenderar att bli privata, 

trots att kommunen äger marken. Detta blir ett bekymmer för miljö- och 

byggavdelningen, det blir långa ärenden där handläggaren lägger ned mycket 

tid för utredning av ärendet. Kommunens mark ska vara tillgänglig för 

allmänheten, antingen som områden där människor vistas eller som grönytor 

som skapar en öppen stadsbild.  

Enligt plan och bygglagen kan en tomt aldrig omfatta allmän plats. Allmän 

plats är definierat i plan- och bygglagen som en gata, en väg, en park, ett torg 

eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för gemensamt behov. 

Arrenden inom detaljplanelagt område är möjliga endast om området inte är 

allmän platsmark, samt att arrendets syfte överensstämmer med 

detaljplanens användningsbestämmelser.  

Lagstöd 

1 kap 4 § Plan- och bygglagen  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Bilaga 1-7: arrenden inom Smedjebackens kommun   
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§ 23 Dnr 2020/00084 EDP dnr 2020-884 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för 

fastigheten xx med följande villkor: 

1. Strandsskyddsdispens ges för bostadshus, uthus som inrymmer förråd 

och snickeri samt ett garage. 

2. Tomtplatsavgränsning enligt bilaga 1. 

Lagstöd 

Miljöbalken (1998:808) 7 kap §18e 

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.  

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Föroreningssituationen 

bedöms exempelvis behövas utredas innan byggnation kan ske på platsen.  

Ärendebeskrivning 

Xx har inkommit med en ny ansökan om strandskyddsdispens för att kunna 

bygga ett bostadshus, uthus som inrymmer förråd och snickeri samt ett 

garage. Fastigheten ligger inom LIS-område. Bostadshuset är uppflyttat 

sedan tidigare ärende för att kunna ge fri passage längs vattnet och för att 

området inte ska kännas privat. 
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Motivering  

Området är ett utpekat landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) enligt 

översiktsplanen för Smedjebackens kommun som antogs i 

kommunfullmäktige den 17 september 2018.  

Området består idag av en grusad yta som tydligt kan ses på ortofoto från 

2018, bilaga 2. Området bedöms redan vara ianspråktaget. Åtgärden bedöms 

inte innebära några väsentliga förändringar i livsvillkoren för växt- eller 

djurarter, varken på land eller i vattnet. Tomtplatsavgränsningen är snäv för 

att kunna ha en fri passage längs vattnet. 

Historiska flygfoton från 1975 visar att byggnader har stått på platsen nära 

vattnet och platsen är tydligt bebyggd. Flygfoton från 1960 visar att platsen 

blomstrade med sågverksverksamhet. 

Övrig information 

Sågverksamhet med doppning har bedrivits inom fastigheten under perioden 

1965–1968. Virket doppades manuellt utanför såghuset, en planka i taget, för 

att sedan läggas på vagn för transport upp till brädgården. De halter som har 

detekterats utgör ingen risk för människors hälsa (baserat på att de 

understiger de generella riktvärdena) men eftersom ett så litet antal prover 

har analyserats kan det inte uteslutas att det finns högre halter inom området 

som inte har upptäckts i denna undersökning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Bilaga 1 tomtplatsavgränsning  

Bilaga 2, ortofoto från 2018   
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§ 24 Dnr 2021/00017 EDP dnr 2021-60 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för husbehovstäkt på fastigheten xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för husbehovstäkt 

2. Tomtplatsavgränsning är enligt bilaga. 

3. Kostnad för handläggning av ärendet är 8136 kronor. Faktura skickas 

separat. 

Lagstöd 

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

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

Upplysningar 

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

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 §) 

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. 

  

Ärendebeskrivning 

Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för 

husbehovstäkt. Sökanden hänvisar till att: 
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ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte 

ske utanför området.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Tomtplatsavgränsning  
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§ 25 Dnr 2021/00018 EDP dnr 2021-62 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

beslutar att bevilja strandskyddsdispens för bastu och brygga på fastigheten 

xx. 

1. Miljö-och byggnadsnämnden medger dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för bastu och brygga. 

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 

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

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 §) 

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 bastu och 

brygga i närheten till befintligt bostadshus. Bastun ska byggas inom 

tomtplatsavgränsning enligt bilaga, ursprungligt dokument är daterat  

1979-01-15. Bryggan av storlek på 5 x 4 meter och kommer att förankras i 

sjöbotten som en stenkista. I fastighetens närhet (drygt 100 m fågelvägen) 

ligger ett naturreservat, vilket även är riksintresse, Natura 2000 

fågeldirektivet (SPA). 

Fastigheten är avstyckad före den 22 oktober 1965.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-11 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-02-11 

Tomtplatsavgränsning  
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§ 26 Dnr 2021/00019 EDP dnr 2020-165 

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. 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 

Strandskyddsdispensen ges under förutsättning att annan lagstiftning 

uppfylls enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 

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

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 §) 

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. 

  

Ärendebeskrivning 

Xx har inkommit med en ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus. 

Sökande hänvisar till att, området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
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att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Fasigheten är belägen 

utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Bilaga till tjänsteskrivelse 2021-02-18 

Tomtplatsavgränsning 

Fältbesöksanteckning och bilder 
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§ 27 Dnr 2021/00020 EDP dnr 2020-800 

Ansökan om förhandsbesked 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

2. Förhandsbeskedet gäller med redovisad omfattning och placering i 

enlighet med inkomna handlingar.  

3. Avgiften för förhandsbeskedet är 6 859 kr i enlighet med fastställd 

taxa av kommunfullmäktige. 

Motivering till beslut 

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

och bygglagens 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Upplysningar  

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.  

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har 

beviljats och startbesked getts. 

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

eller anordningar inom det strandskyddade området.  

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus som är en 

ersättningsbyggnad för det befintliga fritidshuset som planeras att rivas. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och utanför sammanhållen.  

Hela fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13–15 §§ miljöbalken. 

Den tilltänkta nybyggnationen uppfyller kraven i Plan- och bygglagen (PBL) 

samt Miljöbalken (MB). Miljö- och byggnadsnämnden bedömer därför att 

förhandsbesked kan beviljas på den aktuella platsen. I senare bygglovsskede 

tas utformning av byggnaden upp till bedömning och beslut, med hänsyn 

tagen till platsens topografi och omgivning. 
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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.  

Yttrande har inkommit från fastighetsägaren till xx, xx, xx och xx som har 

inkommit med yttrande att de inte har något att erinra. 

Övriga fastighetsägare xx och xx har inte yttrat sig vilket miljö- och 

byggnadsnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-26 

Situationsplan  
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§ 28 Dnr 2021/00014 EDP dnr 2021-27 

Delegationer mars 2021 

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 

Delegationsbeslut 2021-01-27—2021-02-25  

 

 


