
 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(25) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  
 
Plats och tid  Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-12.00 

Beslutande Ledamöter 

Rune Daniels (C) ordförande 
Lars-Erik Jonsén (S) vice ordf. 
Anders Ehrling (C) 
Anna-Maja Roos (C) 
Lars Åkesson (C) 
Per Segerstéen (M) 
Bertil Mårshans (S) ej §§ 46-47 
Olle Johansson (S) ersätter Per-Olof Back (S) 
Conny Hermansson (C) ersätter Erja Eloranta (S) 
 

Övriga närvarande Martin Clarstedt, miljö- och byggchef 
Yvonne Cederqvist Olsson, admin.chef soc samt alkoholhandläggare, § 40 
Jennie Prans, miljöinspektör § 40 
Pia Söderström, natur- och miljösamordnare §§ 41-42 
Fredrik Bengs, byggnadsinspektör §§ 43-48 
Joachim Hedbys, byggnadsinspektör § 49 
Monica Bergne, sekreterare 
 

Justerare Lars-Erik Jonsén (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 2017-05-03 kl 10.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 39-51 
 Monica Bergne  

 Ordförande 

  

 Rune Daniels (C)  

 Justerare 

  

 Lars-Erik Jonsén (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-26 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-03 Datum då anslaget tas ned 2017-05-25 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggenheten 
 

Underskrift 

  

 Monica Bergne  
 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(25) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ Ärende 

MOB § 39 
Ändring av datum för beredning ......................................................... 3 

MOB § 40 
Information gällande tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen och 
tobakslagen ....................................................................................... 4 

MOB § 41 Dnr 2011-M300 
Strandskyddstillsyn Öja 33:10, information ......................................... 5 

MOB § 42 Dnr 2014-M463 
Utanåker 5:12, Västergrav 3:28 – strandskyddsdispens ..................... 6 

MOB § 43 Dnr 2017-B048 
Solberga 4:25 – nybyggnad teletorn och teknikbodar ....................... 10 

MOB § 44 Dnr 2017-B021 
Sätra 1:10 – nybyggnad telemast och tre teknikbodar ...................... 11 

MOB § 45 Dnr 2017-B017 
Lerdal 62:42 – nybyggnad flerbostadshus ........................................ 12 

MOB § 46 Dnr 2017-B053 
Söderås 15:10 – förhandsbesked..................................................... 15 

MOB § 47 Dnr 2017-B084 
Lerdal 8:39 – nybyggnad bostadshus ............................................... 18 

MOB § 48 Dnr 2016-B245 
XX – anmälan .................................................................................. 21 

MOB § 49 Dnr 2017-B073 
Västbjörka 4:8 – nybyggnad fritidshus .............................................. 22 

MOB § 50 
Redovisning av delegationer ............................................................ 24 

MOB § 51 
Meddelanden och information .......................................................... 25 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(25) 

Sammanträdesdatum 

2017-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

MOB § 39  

Ändring av datum för beredning 

Datum för beredning ändras från 16 maj till 15 maj 2017 på grund av 

utbildning gällande alkohollagstiftningen för politiker och tjänstemän. 

Datum för sammanträde i september kommer att behöva flyttas pga  

FSBS-konferens 20-22 sept. Nytt datum fastställs vid ett senare tillfälle. 
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MOB § 40 

Information gällande tillsyn och tillstånd enligt 
alkohollagen och tobakslagen 

Yvonne Cederquist Olsson, administrativ chef och alkoholhandläggare på 

socialförvaltningen, informerar nämnden om den handläggning och tillsyn 

som alkohollagen och tobakslagen kommer att innebära när den förs över 

från socialförvaltningen, till miljö- och byggnadsnämnden från  

den 1 juli 2017. 

Nämnden tar emot informationen. 
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MOB § 41 Dnr 2011-M300 

Strandskyddstillsyn Öja 33:10, information 

Natur- och miljösamordnare Pia Söderström informerar nämnden om det 

föreläggande som sedan tidigare beslutats, gällande strandskyddet på 

fastigheten Öja 33:10. 

Nämnden tar emot informationen. 
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MOB § 42 Dnr 2014-M463 

Utanåker 5:12, Västergrav 3:28 – strandskyddsdispens 

Ärendebeskrivning 

Ansökan gäller byggnader och anläggningar på fastigheten Utanåker 5:12, 

som ägs av sökanden, och på Västergrav 3:28 (tidigare Utanåker 5:11) som 

utgör omkringliggande skogsmark. Ansökan skickades in efter en anonym 

anmälan och besök av förvaltningen. Då det var oklart om bastun låg inom 

Utanåker 5:12 gjordes ett nytt besök tillsammans med fastighetsägaren då 

gränsrören letades upp och mätning utfördes mellan rören. Sträckorna 

stämde väl mot avstyckningskartan utom längs den södra linjen som var 

cirka 4 meter längre än vad avstyckningskartan angav.  

Den aktuella platsen ligger inom strandskyddsområde vilket enligt  

7 kap 14 § Miljöbalken omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter 

från strandlinjen. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara 

goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 7:13).  

Inom ett strandskyddsområde får inte  

1. nya byggnader uppföras,  

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 

anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 

färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 

byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 

växtarter (MB 7:15). 

 

Kommunen får bevilja dispens från förbuden i 15 § om det finns särskilda 

skäl (MB 7:18b). Som särskilda skäl vid prövningen av dispens får man 

beakta endast om det område dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 

kan genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse (MB 7:18c). 

 

Fastigheten Utanåker 5:12 avstyckades för fritidsändamål 1979. Det fanns då 

ett fritidshus samt en brygga vid stranden. Ett servitut för bad och 

båtlandning bildades mellan den nya fastigheten och stranden. 

Ärendet 

Ansökan om strandskyddsdispens har lämnats in och gäller en gäststuga på 

16,5 kvm och ett uthus på 33 kvm som båda ligger inom Utanåker 5:12. 

Ansökan gäller också en bastu på 10 kvm som uppförts på fastighetsgränsen 

cirka 10 meter från stranden. Strandskyddsdispens har även sökts för 

utedass, två bryggor (utöver den som fanns vid avstyckningen) samt slogbod 

(6 kvm) med intilliggande tak med bord på fastigheten Västergrav 3:28.  

Historik 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-10-29 att uppdra till 

förvaltningen att kontakta ägarna till Utanåker 5:11(nu Västergrav 3:28) för 

att höra hur de ställde sig till byggnader/anläggningar på deras mark. Sedan 

dess har en av delägarna avlidit och fastigheten ägs nu av den andra 

delägaren och har bytt beteckning till Västergrav 3:28. Ägaren har sagt att 

han troligen inte kommer att gå vidare med det som gjorts på hans mark.  

Nämnden beslutade också 2014-10-29 att kommunicering skulle ske med 

sökanden om annan placering av bastun, inom den egna fastigheten och inte 

längre från gränsen än 4 meter. Information skulle också ges om att nämnden 

överväger ett föreläggande om att södra bryggan tas bort, att bord med tak 

vid stranden tas bort samt att stenkanten framför slogboden tas bort och att 

marken återställs. 

Sökanden har angett att det var svårt att bygga bastun på annan plats p.g.a 

stora stenar, och det är mycket svårt att flytta den. Flotten (som sitter fast i 

mellersta bryggan) används för att transportera material från Born då väg 

saknas fram till fritidshuset. Den norra bryggan används för att lägga till 

båtarna och den södra används för bad intill bastun. Sökanden anger att den 

södra bryggan behövs för bad då familjen inklusive barn har många båtar 

som ligger vid både mellersta och norra bryggan. Södra bryggan är anpassad 

för bad då den har räcke för barnbarnen.  
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Uthuset som uppförts inom 15 meter från huvudbyggnaden kräver inte 

strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsens beslut om undantag för 

kompletteringsåtgärder. 

Särskilda skäl för att bevilja dispens finns för gäststugan som ligger på 

Utanåker 5:12 i anslutning till befintligt fritidshus, då denna plats kan anses 

som ianspråktagen. Gäststugan ligger cirka 1 meter från fastighetsgräns men 

detta kan accepteras då det inte bedöms påverka allmänhetens tillträde till 

omkringliggande mark. Sökanden har uppgett att stugan ska flyttas längre in 

på egen fastighet. Dispens beviljas även för nytt utedass som ligger på egen 

fastighet.  

Dispens beviljas för den norra bryggan då den behövs för anläggande av 

båtar och det är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 

(MB 7:18b). Den mellersta bryggan med en flotte får utifrån ritningarna 

anses vara den ursprungliga. Dispens ges även för slogbod samt 

intilliggande anläggning med takat bord då dessa för sin funktion bör 

ligga vid vattnet. Sökanden har motiverat byggnadens/anläggningens läge 

med att de inte vill elda under tallarna längre in på land och att platsen 

används av besökare, även allmänhet som inte hör till familjen (fiskefolk, 

övernattande gäster etc), då det är en av få platser längs Ljugarens stränder 

som är stenfri. Stenar intill bryggorna har flyttats, bland annat till stenkanten, 

för att området ska kunna användas för bad och båtar. Dispens ges även till 

bastun och den södra bryggan där det särskilda skälet för dispens är att de för 

sin funktion måste ligga vid vattnet.  

I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk 

som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet (MB 7:18f). I 

detta fall får Utanåker 5:12 tas i anspråk som tomt. För byggnader och 

anläggningar utanför denna fastighet får endast mark tas i anspråk för att 

uppföra dessa.  

Yrkande 

Lars-Erik Jonsén yrkar på att nämnden ger dispens för alla byggnader och att 

det tydligt ska framgå att strandområdet ska hållas tillgängligt för 

allmänheten. 

Proposition 

Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 

nämnden bifallit detsamma. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens enligt 

MB 7:18 för uppförande av gäststuga, utedass, den norra och södra 

bryggan, bastun samt slogbod och takat bord enligt ansökan samt 

bilaga 1.   

Mark får tas i anspråk som tomt inom fastigheten Utanåker 5:12, 

enligt MB 7:18f. För uppförande av bastu, slogbod, takat bord och 

bryggorna får mark tas i anspråk som motsvarar anläggningarnas yta 

på marken. 

   

 
Upplysningar 

Bryggorna, slogboden och takat bord ska vara tillgängliga för allmänheten 

och får ej förses med skyltar eller andra anordningar som avhåller 

allmänheten från att vistas där. Strandområdet utanför den avstyckade 

fastigheten ska vara tillgänglig för allmänheten och får inte privatiseras.  

Sökanden informeras också om att markägarens godkännande krävs för 

uppförande av byggnader och anläggningar på annans mark.  

En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 

avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från 

den dag då dispensbeslutet vann laga kraft, enligt miljöbalken 7 kap 18 h §. 

 

Länsstyrelsen kan besluta om överprövning senast 3 veckor från den dag 

Länsstyrelsen får dispensbeslutet. Om Länsstyrelsen begär in ärendet för 

prövning kan beslutet komma att upphävas. 

Ni rekommenderas därför att avvakta åtgärder tills tiden för överprövning 

gått ut och kontrollera om Länsstyrelsen begärt in ärendet för prövning. 

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Avgiften på 5800 kr faktureras separat. 

 

Kopia:  Länsstyrelsen i Dalarna, 791 84 Falun 

Bilaga:  Karta 
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MOB § 43 Dnr 2017-B048 

Solberga 4:25 – nybyggnad teletorn och teknikbodar 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Solberga 4:25>40. Fastigheten ligger öster om länsväg 

301, nordväst om grustäkten mellan Ingels och Solberga, strax söder om 

avfarten till Värmdalsvägen (Jutjärns kalkbrott). 

Åtgärden avser ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt 

ändamål bestående av ett 60 meter högt ostagat torn samt två tillhörande 

teknikbodar på ca 6,6 m2 och 6,8 m2. 

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser. Fastigheten är obebyggd och närmaste bebyggelse 

ligger ca 140-150 meter sydväst, på andra sidan länsväg 301. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL).  

Underrättelse om planerad åtgärd har anslagits i lokaltidningen 2017-03-20 

och på Rättviks kommuns webbsida. Rågrannar och bebyggda fastigheter 

väster om lv 301 har underrättats via post.  

På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från angränsande fastighetsägare och remissinstanser. 

Enhetens förslag till beslut 

Enheten inväntar fortfarande svar från remissinstanser. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare 

handläggning. 
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MOB § 44 Dnr 2017-B021 

Sätra 1:10 – nybyggnad telemast och tre teknikbodar 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Sätra 1:10>6. Fastigheten ligger väster om 

Dalhallavägen, mellan Lugnet och Sätra. 

Åtgärden avser ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt 

ändamål bestående av en 48 meter hög stagad mast samt tre tillhörande 

teknikbodar på sammanlagt ca 15 m2. Mastfot förläggs ca 80-100 meter från 

närmaste bebyggelse. 

Byggherren anger att den nya masten i Sätra behövs för att ge erforderlig 

täckning och kapacitet i byarna Sätra, Nittsjö och Backa samt för norra 

delarna av centrala Rättvik, där den ska avlasta befintlig basstation. På svar 

gällande nyttjande av den befintliga masten på Nittsjö 1:8 anger sökande att 

man då inte uppnår erforderlig täckning och kapacitet i ovan nämnda 

områden.  

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser. Fastigheten är obebyggd och närmaste bebyggelse 

ligger ca 80-100 meter norrut. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL).  

Underrättelse om planerad åtgärd har anslagits i lokaltidningen 2017-03-20 

och på Rättviks kommuns webbsida. Rågrannar har underrättats via post. 

På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från angränsande fastighetsägare och remissinstanser. 

Enhetens förslag till beslut 

Enheten inväntar fortfarande svar från remissinstanser. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för vidare 

handläggning. 
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MOB § 45 Dnr 2017-B017 

Lerdal 62:42 – nybyggnad flerbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Lerdal 62:42.  

Byggnationen avser uppförande av fyra flerbostadshus (hus 1-4) med 

vardera fyra lägenheter. Byggnaderna uppförs med två våningar och med vit 

träfasad samt svarta betongtakpannor med taklutning 23 grader. Fastigheten 

är på 9307 m2 och ansluter till kommunalt VA-ledningssystem. 

Fastighetshistorik 

Fastighetsreglering har utförts.  

Tidigare bygglovsärende 2016-B218 avsåg ett (1) hus. Bygglov beviljades 

genom Del § 161/2016 och beslutet överklagades till Länsstyrelsen som 

avslog överklagan. Del § 161/2016 kommer att upphävas om nu ansökt 

åtgärd beviljas. Länsstyrelsens beslut är överklagat till mark- och 

miljödomstolen. 

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 1992-01-07 B268. 

Underrättelse och yttranden 

Enheten har inte hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat 

utskicket till en krets av rågrannar, endast avskilda av en väg och/eller av 

enhetens bedömts vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, 

dagvattenhantering eller annan anledning.  

Erinran och synpunkter på den föreslagna åtgärden redovisas i sin helhet på 

sammanträdet. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över dessa 

synpunkter och meddelat att inget ändras, ansökan kvarstår. 

Dala Energi AB, Räddningstjänsten och mark- och planenheten har ingen 

erinran.  

Enhetens bedömning 

Åtgärden är förenlig med detaljplanen. Detaljplanen är framtagen för att 

möjliggöra en blandad bebyggelse, med både flerbostadshus och villor. 

Av klagande part framförda argument, gör enheten följande bedömning: 

Nedre plan uppfyller tillgänglighetskrav. Val av hyresgäster görs inte av 

nämnden. Bruttoarea finns kvar för att möjliggöra komplementbyggnader 

med förråd, cykelförvaring etc. Efterfrågad konsekvensanalys bedöms ej 

nödvändig då frågor som ökad trafikmängd mm. utreds i samband med 
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framtagande av detaljplan. Del av parkeringsplats i fastighetens sydöstra 

hörn tycks gå utanför fastighetsgräns vilket bör revideras. 

Enhetens förslag till beslut 

1. Upphäva Del § 161/2016 

2. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

3. Föreslagen kontrollansvarig Kjell Wikström med behörighet K, 

godtas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Nämnden upphäver Delegationsbeslut § 161/2016 

2. Nämnden beviljar bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

3. Föreslagen kontrollansvarig Kjell Wikström med behörighet K, 

godtas. 

   

Upplysningar 

Åtgärden kräver ett tekniskt samråd och får inte påbörjas innan 

startbesked meddelats. 

Ärendet behöver kompletteras med brandskyddsdokumentation, förslag 

till kontrollplan och energiberäkning senast till det tekniska samrådet. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll av behörig person. 

 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

   

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B017-1 

Teknisk beskrivning 2017-B017-2 

Nybyggnadskarta 2017-B017-3 

Situationsplan 2017-B017-4 

Ritningar 2017-B017-5 

Grannehörande 

Yttrande mark- och planenheten 2017-B017-14 

Yttrande Dala Energi 2017-B017-10 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B017-19 

     Forts. 
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Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Summa avgifter för åtgärd är 67 890 kr. Faktura skickas separat. 

 

Expedieras: Lissbrändan Hyresbostäder AB 

Kopia:  Fastighetsägare till Lerdal 33:71, Lerdal 53:5 och Lerdal 53:15  

Underrättas: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, mark- och planenheten 

samt fastighetsägare till Lerdal 16:17, Lerdal 62:38,  

Lerdal 62:39, Lerdal 23:39 och Lerdal 33:59. 
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MOB § 46 Dnr 2017-B053 

Söderås 15:10 – förhandsbesked 

Bertil Mårshans (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 

föredragning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Söderås 15:10>3 och ligger norr om Algärdsvägen. 

Söderås 15:10>3 är ett område som ingår i en bebyggd lantbruksenhet och 

utgörs av en obebyggd ängs/åkermark som är en del av Söderåsåkern. 

Ansökan avser två alternativ på tilltänkt avstyckning och placering av  

126 m2 enbostadshus som uppförs med en våning utan inredd vind samt  

63 m2 komplementbyggnad.  

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård, 3 kap. miljöbalken, MB. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap. MB. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv, 3 kap. MB. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för turism och rörligt friluftsliv 

(Siljansringen) 4 kap. MB. 

Brukningsvärd jordbruksmark är av nationell betydelse, 3 kap. MB. 

Fastigheten ligger inom nationell bevarandeplan för odlingslandskap. 

I översiktsplanen anges rekommendation att kommunen ska verka för att 

insatser görs för att bevara det öppna odlingslandskapet i sluttningen. Det 

öppna landskapet ska enligt rekommendationerna så långt som möjligt 

bevaras och brukare, markägare och samhället bör tillsammans sträva mot att 

närmiljön runt byar behålls öppen och i hävd.  

Ärendehistorik 

Ärende om förhandsbesked har i närtid hanterats på fastigheten, där två 

liknande förslag på avstyckning och placering av byggnad presenterats. 

2015-08-26 avslog nämnden ansökan genom MOB § 80, ärende 2015-B056. 

Inför detta beslut gjorde nämnden syn på fastigheten. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL).  

På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från grannar och remissinstanser. 
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Enhetens bedömning och förslag till beslut 

Med utgångspunkt i översiktsplanens rekommendationer, utgör ansökt åtgärd 

en förändrad markanvändning som både ur bevarandeaspekt på 

jordbruksmark och förhållande till befintlig bebyggelsestruktur noga bör 

beaktas. Genom positivt förhandsbesked kan det även öppna för ytterligare 

exploatering av området, vilket bör uppmärksammas och betänkas. Om 

ytterligare bebyggelse tillkommer bör lämplighet i infartsväg diskuteras i 

samråd med Trafikverket. Området i stort bör ses över, genom t.ex. 

områdesbestämmelser, för att både enheten och fastighetsägare i området ska 

få en bättre bild över de förutsättningar och riktlinjer för markanvändning, 

riksintressen och kulturmiljö som idag punktbedöms och värderas i enskilda 

tidskrävande ärenden. Enheten är delad i sin bedömning av både fastigheten i 

sin helhet och de två föreslagna alternativen, och lämnar inget enstämmigt 

förslag till beslut. 

Yrkanden 

Anna-Maja Roos (C) yrkar på avslag, med hänvisning till att odlingsmarken 

bör bevaras enligt nu gällande översiktsplan. 

Lars-Erik Jonsén (S) yrkar på att bevilja, med hänvisning till att marken kan 

brukas ändå, alternativ 2. 

Proposition 

Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och votering begärs. 

Votering 

Votering begärs och följande röstordning godkänns: 

De som röstar på Lars-Erik Jonséns yrkande röstar ja. 

De som röstar på Anna-Maja Roos yrkande röstar nej. 

Röstningen utfaller med fem (5) ja och tre (3) nej. 

Ledamöternas röster: 

Ja: Lars-Erik Jonsén (S), Lars Åkesson (C), Per Segerstéen (M), Olle 

Johansson (S), Rune Daniels (C).  

Nej: Anders Ehrling (C), Anna-Maja Roos (C) Conny Hermansson (C). 

Nämnden beslutar enligt Lars-Erik Jonséns yrkande. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja förhandsbesked 

enligt alternativ 2. 
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Motivering 

Placering enligt alternativ 2 bedöms inte påtagligt påverka den siktbild över 

landskapet och Siljan som upplevs från riksvägen och utgör en godtagbar 

förtätning till befintlig bebyggelse norrut. Tillfartsväg mellan avstyckning 

och Algärdsvägen bör förläggas mot fastighetens västra gräns, för att inte 

ytterligare begränsa brukande av resterande och omkringliggande åkermark. 

Byggnadsverk ska anpassas till omkringliggande stil, därtill ska bullerkrav 

uppfyllas, vilket hanteras i bygglovsskede. Tillfartsväg bör säkerställas 

genom servitut. 

Upplysningar 

Fullständiga bygglovhandlingar skall lämnas in för prövning av bygglov. 

Detta besked gäller i två år från det att beslutet om förhandsbesked vunnit 

laga kraft, enligt 9 kapitlet 39 § plan- och bygglagen.  

Beslutet kan överklagas, se bilaga  

Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura skickas separat. 

   

Beslutsunderlag 

Ansökan alternativ 1 2017-B053-1 

Ansökan alternativ 2 2017-B053-3 

Situationsplan alternativ 1 2017-B053-2 

Situationsplan alternativ 2 2017-B053-4 

Grannehörande  

Yttrande Länsstyrelsen 2017-B053-21 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B053-12 

Yttrande mark- och planenheten 2017-B053-5 

Yttrande natursamordnare 2017-B053-14 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B053-8, 2017-B053-9 

Yttrande vägförening 2017-B053-24 

 

Kopia: Fastighetsägare Bäck 1:8, Söderås 14:23, Söderås 14:22, 

Söderås 20:11 och Länsstyrelsen, Dalarnas Län. 

Underrättas: Bäck 3:3, Bäck 17:1, Söderås 8:21,  

Söderås 11:1, Söderås 15:9, Söderås 15:15 och Söderås 19:5 
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MOB § 47 Dnr 2017-B084 

Lerdal 8:39 – nybyggnad bostadshus 

Bertil Mårshans (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 

föredragning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Lerdal 8:39. Byggnationen avser ett enbostadshus med 

suterrängvåning på ca 134 m2 samt garage på 50 m2 byggnadsarea som 

uppförs med vit träfasad och tegelröda takpannor. Fastigheten är på 2506 m2 

och ansluter till kommunalt VA-ledningssystem. 

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 1993-01-04 B277. Bostadshus får 

uppföras i högst en våning samt suterrängvåning och bostadshus får uppföras 

till en högsta höjd av 5,5 meter, där så prövas lämpligt får enstaka takkupor 

tillåtas utöver angiven högsta höjd. Komplementbyggnader och 

tryckstegringsstation får uppföras till högsta höjd av 3,5 meter. Byggnad ska 

utföras med sadeltak och med en takvinkel om 18-27 grader. Fasader ska 

vara målade i röd, grå eller gul färgton. Yttertak ska vara matta och ha röd 

eller grå färgton. Största tillåtna byggnadsarean för fristående bostadshus 

med en lägenhet är 200 kvadratmeter. Totalt får högst 20 % av tomtarean 

bebyggas. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Enheten har inte 

hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat utskicket till en 

krets av rågrannar, endast avskilda av en väg och/eller av enhetens bedömts 

vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, dagvattenhantering eller annan 

anledning. På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av 

inkomna yttranden från grannar och remissinstanser. 

Enhetens bedömning 

Åtgärden utgör avvikelse från detaljplanen, då fasaden är vit. Enheten 

bedömer att det är en liten och godtagbar avvikelse som godtagits vid 

tidigare byggnation på Bryggerivägen. 

Byggnadsmässigt kan huset utifrån sett beskrivas som ett tämligen 

traditionellt hus med utförande sadeltak, där två vinklar byggs ut på husets 

långsidor, en för entré och en för vardagsrum. Dessa delar utgörs av 

ryggåstak, med 34 graders utvändig taklutning. Eftersom huset består av 

flera fasadindelningar, vinklar och takutförande samt därtill omfattar 

suterrängvåning, har enheten beräknat byggnadshöjd för respektive del. 
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Utifrån dessa förutsättningar noteras att del av huset mot nordost, nordväst 

och sydväst ges byggnadshöjd på ca 6 meter och därmed överskrider 

byggrätten med 0,5 meter. Del av taket ges taklutning som avviker från 

planbestämmelse, även detta bedöms som en liten och godtagbar avvikelse 

då det inte bedöms påverka områdets karaktär avsevärt eller utgöra olägenhet 

för angränsande fastighetsägare.  

Omhändertagande av dagvatten är av stor betydelse, vilket hanteras vid det 

tekniska samrådet. 

WC våning 1 ska inrymma tvättmöjlighet, för att uppnå tillgänglighetskrav. 

Enhetens förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 

2. Föreslagen kontrollansvarig Kjell Wikström, godtas. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd 

av 9 kap. 31 b § PBL 

- Föreslagen kontrollansvarig Kjell Wikström, godtas. 

   

Upplysningar 

Åtgärden kräver ett tekniskt samråd och får inte påbörjas innan startbesked 

meddelats enligt 10 kap. 3 § PBL. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll av behörig person. 

Åtgärden kräver en kontrollplan och byggherren senast till det tekniska 

samrådet ska inkomma med förslag på kontrollplan. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B084-1 

Teknisk beskrivning 2017-B084-2 

Nybyggnadskarta 2017-B084-3 

Ritningar 2017-B084-4 

Garageritningar 2017-B084-5 

Energiberäkning 2017-B084-6 

Anmälan kontrollansvarig 2017-B084-7 
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Bilaga eldstad 2017-B084-8 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B084-13 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B084-14  

Grannehörande 

   

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Summa avgifter: 22 630 kr. Faktura skickas separat. 

Underrättelse: 

Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och fastighetsägare till Lerdal 36:5, 

Lerdal 34:34, Lerdal 34:15, Lerdal 34:35, Lerdal 34:29 och Lerdal 34:23. 
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MOB § 48 Dnr 2016-B245 

XX – anmälan 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har anmälan från fastighetsägare till XX 

inkommit om åtgärd på fastigheten XX. 

Enligt dem har ett fönster monterats på en byggnad som är placerad invid 

fastighetsgränsen mellan fastigheterna. 

XX kräver att fasaden återställs i befintligt skick och framför i 

kompletterande handling att åtminstone en film kan appliceras på insidan av 

fönstret så att det inte går att se ut. 

Underrättelse och yttranden 

Enheten har inte kommunicerat anmälan med XX, med hänvisning till 

bedömning nedan. Utifrån nämndens beslut kan vidare kommunicering 

diskuteras. 

Enhetens bedömning 

Fastigheten omfattas av stadsplan 1947-10-17 A 13 och fastigheterna ligger 

inom område för bostadsändamål, öppet byggnadssätt. Inom detaljplanerat 

område krävs bygglov enligt 9 kap 2 § p3 c, plan- och bygglagen, om 

byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. 

Utifrån foto från anmälaren, bedömer enheten att åtgärden inte avsevärt 

påverkat byggnadens utseende och därmed inte omfattas av lovplikt. 

Åtgärden anses ej heller vara anmälningspliktig enligt 6 kap. 5 § p6, plan- 

och byggförordningen) avseende påverkan på brandskyddet, då fönsterarea 

på ca 0,6 m2 inte behöver brandklassas, utan undantas från att påverka 

brandspridning mellan fastigheterna (BBR 5:611).  

Enheten bedömer att fönstrets omfattning och placering inte innebär 

betydande olägenhet gällande insyn i sådan grad att föreläggande mot 

fastighetsägaren genom återställande eller annan åtgärd med film ska vidtas.  

Enhetens förslag till beslut 

Avskriva ärendet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avvisa anmälan enligt 

enhetens bedömning. 

   

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 
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MOB § 49 Dnr 2017-B073 

Västbjörka 4:8 – nybyggnad fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan bygglov för 

fritidshus på fastigheten Västbjörka 4:8. 

Åtgärden avser byggnation av fritidshus i ett plan på ca 150 m2 

byggnadsarea (BYA). Väggarna bekläs med stående träpanel som målas i 

Falurött. Taket beläggs med tegelliknande plåt i svart kulör. 

Fastigheten är på 5895 m2 och ligger utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten ansluter till enskilt avlopp på fastigheten. 

Detaljplan/områdesbestämmelse 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Yttranden 

Enheten har hört fastighetsägare i en krets av rågrannar, endast avskilda av 

en väg och/eller av enhetens bedöms vara påverkade av utsikt, ökad 

trafikmängd, dagvattenhantering eller annan anledning. 

På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från grannar och remissinstanser. 

Enhetens förslag till beslut 

1. Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen 

(PBL). 

2. Av byggherren föreslagen kontrollansvarig, Jan-Erik Stors, godtas. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen 

(PBL). 

- Av byggherren föreslagen kontrollansvarig, Jan-Erik Stors, godtas. 

Villkor 

Innan slutbesked ges ska fastighetens hushållsspillvatten vara anslutet till en 

rening som uppfyller Miljöbalkens regler och Havs- och vattenmyndighetens 

allmänna råd (HVMFS 2016:17) för normal skyddsnivå gällande miljö- och 

hälsoskydd. 
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Upplysningar 

Åtgärden kräver ett tekniskt samråd. Ni ombeds därför att snarast kontakta 

oss för att komma överens om lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. 

Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked meddelats enligt 10 kap. 3 § 

PBL. 

Det behövs en kontrollansvarig i enlighet med 10 kap. 9 § PBL och 

byggherren föreslår Jan-Erik Stors med behörighet K som kontrollansvarig. 

Utstakning och lägeskontroll skall utföras i detta ärende.  

Åtgärden kräver en kontrollplan enligt 10 kap. 6 § PBL. Byggherren ska 

senast till det tekniska samrådet inkomma med förslag på kontrollplan. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked 

enligt 10 kap. 4 § PBL. Byggherren ska i anmälan om slutbesked bifoga 

situationsplan som påvisar reviderad placering. 

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden när arbetet slutförts så 

att ärendet kan avslutas med ett slutbesked. 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 

som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Om byggstart sker innan beslut om bygglov och startbesked vunnit laga 

kraft, sker detta på byggherrens egen risk. 

   

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B073-1 

Teknisk beskrivning 2017-B073-2 

Situationsplan 2017-B073-3 

Plan, grund, sektions- och fasadritningar 2017-B073-4 

Anmälan kontrollansvarig 2016-B073 

 

Beslutat kan överklagas, se bilaga 

Summa avgifter: 12 930 kr. Faktura skickas separat. 

Underrättas:  Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och fastighetsägare till 

Västbjörka 4:5, 4:6, 15:13, och 47:11. 
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MOB § 50 

Redovisning av delegationer 

Redovisning enligt delegationsordning tagen av  

miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-29, MOB § 40. 

 

Beslutande enligt PBL, bilaga 1a 

Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE) 

Byggnadsinspektör Joachim Hedbys (JHS) 

Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b 

Miljöinspektör Martin Clarstedt 

Miljöinspektör Barbro Wallgren 

Miljöinspektör Jennie Prans 

Miljöhandläggare Lotta Kers 

Natur- och miljösamordnare Pia Söderström 

Nämnden godkänner redovisningen som därmed läggs till handlingarna. 
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MOB § 51 

Meddelanden och information 

Miljö- och byggnadsnämnden tar emot information gällande enheten samt 

statusen på överklagade ärenden. 

   


