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§ 41

2020-06-23

Information

- Ordförandebeslut – Detaljplan för Norrbyplan (Risbrogrillen), Fagersta kommun –
granskning. Dnr 2020-000051.
- Ordförandebeslut – Bygglov för nybyggnad kontrollbyggnad (YT56 Olofsfors) inom
fastigheten Rabbatsbenning 3:25, Norbergs kommun. Dnr 2020-000119. Beslut om
bygglov och startbesked.
- Ordförandebeslut - Bygglov för nybyggnad kontrollbyggnad (YT57 Målarberget) inom
fastigheten Bjurfors 8:67, Norbergs kommun. Dnr 2020-000120. Beslut om bygglov och
startbesked.
-

Ordförandebeslut - Bygglov för nybyggnad kontrollbyggnad (YT57 Målarberget) inom
fastigheten Bjurfors 8:67, Norbergs kommun. Dnr 2020-000120. Godkännande av
ritningar.

- Bygglov för nybyggnad av partihandel på fastigheten Månsbo 1:24, Avesta kommun.
- Interimistiskt slutbesked för första flerbostadshuset Klacken 1:52, Norbergs kommun.
- Nya medarbetare presenterades Johan Ågren ny chef för kart- och mätenheten
efterträder Ulf Lademyr. Cecilia Eriksson, Vincent Stenvall och Vilhelm Linder
planenheten, Markus Mattsson kart- och mätenheten, Pierre Andersson energi- och
klimatrådgivare.

___
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§ 42

2020-06-23

Redovisning av delegationsbeslut

Enligt delegation från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har miljö- och
byggförvaltningen beslutat i ärenden enligt bilaga.
Beredning
- Delegationslistor från plan- och byggenheten och miljöenheten för tiden från
sammanträdet 7 april 2020.
Beslut
- Delegationsbesluten för enheten plan- och byggenheten och miljöenheten läggs till
handlingarna.
___
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§ 43

2020-06-23

Månadsrapport för april 2020

VDMB 2019-00285
Förvaltningsekonomen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
ekonomiska läge avseende april 2020, bilaga.
Nämnden redovisar vid april månads utgång ett överskott med 988 tkr, energi- och
klimatrådgivningens överskott om c:a 212 tkr är då borträknat.
Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på
628 tkr, Fagersta på 259 tkr och Norberg på ett överskott om 101 tkr.
Årsprognos
Årsprognosen beräknas att nå ett resultat i balans.
Beredning
- Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, daterad 6 maj 2020, med bilagor.
Beslut
- Månadsrapport för april 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

___
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§ 44

2020-06-23

Månadsrapport för maj 2020

VDMB 2019-000285
Förvaltningsekonomen informerar om Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds
ekonomiska läge avseende maj 2020, bilaga.
Nämnden redovisar vid maj månads utgång ett överskott med 1 832 tkr, energi- och
klimatrådgivningens överskott om c:a 287 tkr är då borträknat.
Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på
1 515 tkr, Fagersta på 251 tkr och Norberg på ett överskott om 66 tkr.
Årsprognos
Årsprognosen beräknas att nå ett resultat i balans.
Beredning
- Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, daterad 5 juni 2020, med bilagor.
Beslut
- Månadsrapport för maj 2020 godkänns och läggs till handlingarna.

___
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§ 45

2020-06-23

Förslag till kvalitetsmål/internkontroll 2020

VDMB 2020-000562
För att upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet samt för att utveckla verksamhetens effektivitet
arbetar Västmanland-Dalarna Miljö- och byggförvaltning efter ett internt
kvalitetsledningssystem.
Kvalitetsmålen visar vad organisationen avser att mäta under det kommande året och hur det
hela skall gå till.
Allt med utgångspunkt från kvalitetspolicy och nämndens krav på intern kontroll.
Syftet är uppföljning av förvaltningens prestationer gentemot uppdragsgivare, företag och
allmänhet. Allt för att underlätta fortlöpande förbättringsarbete mot ökad rättssäkerhet och
effektivare handläggning.
Beredning
- Av förvaltningschef upprättat dokument, daterat 16 april 2020, av kvalitetsmål/intern
kontroll.
Beslut
- Att kvalitetsmål/internkontroll 2020 antas.

___
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§ 46

2020-06-23

Utredning samverkan mellan Hedemora kommun
och befintlig samverkan i V-Dala miljö- och bygg

VDMB 2020-000262

Sammanfattning
Hedemora kommunstyrelses arbetsutskott ställde våren 2019 frågan till kommunerna Avesta,
Fagersta och Norberg, samt Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning (V-Dala Miljö &
Bygg) om möjlighet och förutsättningar för att kunna ansluta sig till befintlig samverkan vid VDala Miljö & Bygg.
Förvaltningschef Håkan Eck fick inledningsvis i uppdrag att presentera en utredning av de fördelar respektive nackdelar detta kan medföra för den nuvarande organisationen.
Beslutsunderlag
-

Reviderad utredning samverkan Hedemora med riskanalys

Ärendet
En utredning upprättades tillsammans med en risk- och sårbarhetsanalys där förvaltningens
ledningsgrupp, fackliga företrädare och enhetsrepresentanter gav sin syn på en
sammanslagning. Utredningen sändes vidare till nuvarande samverkanskommuner för yttrande
och samtliga kommuner har ställt sig positiva till en sammanslagning under förutsättning att
utredningen tillförs de synpunkter som framförts. Utredningen är nu reviderad enligt de
synpunkter som framkommit och ligger som underlag för beslut.
Beredning
- Förvaltningschefens upprättade tjänsteskrivelse daterad 16 juni 2020.
Förslag till beslut
- Nämnden ställer sig bakom utredningen och har inget att erinra mot Hedemoras
ansökan om inträde i Västmanland Dalarna miljö- och byggförvaltning.
forts.
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§ 46

2020-06-23

forts

- Tove Winqvist Owetz (S) yrkar:
1. Nämnden godkänner redovisningen med svar från Förvaltningschefen.
2. Nämnden beslutar att Förvaltningschefen ska redovisa följande till nämndens
sammanträde 6 oktober 2020:
a. Tidplan för implementering och anslutning. Tidplanen ska innehålla ett förslag på
lokal där förvaltningen inryms samt kostnader för denna, risk- och konsekvensanalys av
en eventuell flytt av personalen till nya lokaler, tidplan för konvertering av Hedemora
kommuns ärenden till nuvarande IT-system.
b. Förslag på ny förvaltningsorganisation där egen HR-funktion ska inrymmas samt hur
förvaltningen avser organiseras personalmässigt. Förslaget ska även innehålla en
avgränsning till de funktioner som idag endast tillhandahålls till Avesta kommun där
funktionen Mark och exploatering, Bostadsanpassning och Hållbarhetsarbetet ingår
samt var dessa ska ligga organisatoriskt framöver. Naturvårdsfrågor hanteras idag för
Avesta och Norbergs kommuner, denna del bör även ses över.
c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden vid anslutning av
Hedemora kommun.
Beslut
- Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Winqvist
Owetz förslag.
___
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§ 47

2020-06-23

Remiss – Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning

VDMB 2020-000392

Ärendet
Boverket har tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd planbeskrivning. Till dessa har
även en konsekvensutredning tagits fram. Förslaget och utredningen har sänts ut på remiss i
slutet av april 2020, med sista svarsdatum den 24 juli 2020.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd svarar på remissen som representant för
Avesta kommun och Norbergs kommun i planfrågor. Fagersta kommun, som nämnden också
representerar, har valt att svara genom ett yttrande från kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö och byggförvaltning tillstyrker remissen om föreskrifter och
allmänna råd om planbeskrivning, samt tillhörande konsekvensutredning, med några
kommentarer.
De synpunkter som lämnas framgår i sin helhet av ifylld svarsfil, men några av de delar som
kommenterats är generella påståenden om effekter av en digitaliserad
samhällsbyggnadsprocess och Boverkets åsikt om brister i kommunernas beskrivning av
lämplighetsbedömning av planer enligt 2 kap plan- och bygglagen.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse, daterad 8 juni 2020.
Beslut
- Nämnden tillstyrker remissvaret om föreskrifter och allmänna råd, samt tillhörande
konsekvensutredning, med kommentarer enligt svarsfil för detta.
___
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§ 48

2020-06-23

Detaljplan för Del av Spännarhyttan 2:13 m fl Antagande

VDMB 2019-000510
Ärendebeskrivning
Huvudsyftet med planen är att möjliggöra flytt av en allmän väg så att företaget Scandbio AB
kan utvidga sin industrimark västerut, huvudsakligen inom redan planlagd industrimark.
Samråd och granskning
Planförslaget samråddes under tiden 10 februari t o m 9 mars 2020 och har därefter reviderats,
i enlighet med framtagen samrådsredogörelse. Förslaget har sedan varit ute för granskning
under tiden 20 april t o m 11 maj 2020 och meddelande om granskning skickades då till
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt andra
myndigheter och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget. Inkomna yttranden
redovisas i ett granskningsutlåtande.
Granskningsyttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall
Eldistrubition AB och VafabMiljö. Inkomna yttranden har inte föranlett någon revidering av
detaljplaneförslaget. Dock har en smärre komplettering gjorts i planbeskrivningen utifrån
Lantmäteriets önskemål.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2020.
- Antagandeversioner av plankarta, planbeskrivning, undersökning – behov av
miljöbedömning samt granskningsutlåtande med samrådsredogörelse som bilaga
Beslut
- Upprättat granskningsutlåtande, daterat 25 maj 2020, godkänns.
- Detaljplan för Spännarhyttan 2:13 m fl, daterad 25 maj 2020, antas.
___
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§ 49

2020-06-23

Detaljplan för Norrbyplan (Risbrogrillen),
Fagersta kommun – granskning

VDMB 2020-000051
Ärendebeskrivning
Detaljplanen har upprättats i syfte att möjliggöra för en ökad etablering genom att ta bort
prickmark (mark som ej får bebyggas) samt att ändra en del av den allmänna platsen park till
kvartersmark. Bestämmelsen om en byggnadshöjd på 3 meter ändras också till 10 meter i max
3 våningar. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Samråd
Planförslaget har genomgått samråd under tiden 28 februari t.o.m. 27 mars 2020. Inbjudna till
samrådet har varit länsstyrelsen, statliga verk och myndigheter, sakägare, bostadsrättshavare,
hyresgäster och andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Under samrådstiden har
planhandlingarna även funnits tillgängliga på biblioteket i Fagersta, på Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning och på projektets webbsida som kan nås via www.fagersta.se.
Under samrådet har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket,
Region Västmanland, Skanova, VafabMiljö, Villaägarna i Fagersta, kommunstyrelsens
arbetsutskott och en privatperson. Hur de synpunkter som framförts har hanterats, och hur de
eventuellt påverkat planens utformning, framgår av den samrådsredogörelse som tagits fram.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2020.
- Granskningsversioner av plankarta och planbeskrivning samt samrådsredogörelse,
daterad 1 juni 2020.
Beslut
- Upprättad samrådsredogörelse, daterad 1 juni 2020, godkänns.
- Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan,
varför inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 9-19 §§ Miljöbalken erfordras.
- Detaljplan för Norrbyplan (Risbrogrillen), Fagersta kommun, upprättad 1 juni 2020,
godkänns för granskning.
___
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§ 50

2020-06-23

Förhandsbesked för nybyggnad av
transformatorstation inom fastigheten Östanbyn
16:9 i Avesta kommun

VDMB 2019-000958
Sökande: Vattenfall Eldistribution, Evenemangsgatan 13, 169 56 Solna
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av en transformatorstation på ca 294 m² i utkanten av Östanbyn
utanför Avesta.
Förutsättningar
För området gäller översiktsplan för Avesta kommun antagen 2007 (område Jk11 GrytnäsÖstanbyn). Översiktsplanen beskriver Östanbyn är en långsträckt, lite gles by. År 1759 hade
byn fem större gårdar och under 1800-talet växte byn och förtätades. Enligt
rekommendationerna bör ingen ny bebyggelse tillkomma i området. För området gäller
generella rekommendationer för jordbruksområden t.ex.:
-

-

Jordbruksmarken bör hävdas och hållas öppen.
Områdena bör i huvudsak användas för jordbruksändamål. Bostadsändamål och
verksamheter bör accepteras under förutsättning att jordbrukets behov kan tillgodoses
och den kulturhistoriska miljön bevaras.
Vid lov- och tillståndsärenden bör jordbrukets och kulturmiljövårdens intressen vägas
samman.
Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med hänsynstagande till kulturmiljöns bevarande
och jordbruksnäringens utvecklingsmöjligheter. Ny bebyggelse i det öppna
odlingslandskapet ska även föregås av prövning mot naturvårdens och friluftslivets
intressen.
Ny bebyggelse bör i fråga om placering och utformning anpassas till den äldre
bebyggelsen.

Den föreslagna fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård (Grytnäs-Östanbyn).
Beskrivning av riksintresset:
forts.
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§ 50

2020-06-23

forts

”Motivering: Bymiljö med storbondegårdar och bebyggelse från 1700- och 1800-talet, samt väl sammanhållen
kyrkby. Uttryck för riksintresset: På 1700-talet tillbyggd kyrka med anor från 1300-talet. Tätbyggd kyrkby
med välbevarade gårdar, klart skild från omgivande bebyggelse.”
Området ingår även i Dalarnas museums inventering från 1996 (Grytnäs kyrkby och
Östanbyn). Området är klassat som riksintresse. Grytnäs kyrkby med omgivande, klart
avgränsade randbyar utgör en ytterst ovanlig och mycket välbevarad ålderdomlig struktur.
Enligt rekommendationerna är det av stor betydelse för kulturminnesvården att befintlig
bebyggelse vårdas och ej förvanskas samt att odlingsmarken hävdas och får förbli öppen.
Inom Östanbyn finns utrymme för ny bebyggelse under förutsättning att byggnader infogas
med stor försiktighet samt anpassas till det traditionellt rådande byggnadsskicket i skala, färg
och form samt läge.
Området är utpekat som bevarandevärt odlingslandskap.
Yttranden
Länsstyrelsen Dalarna har 2019-12-10 yttrat sig i ärendet och framhåller att det för att
tillvarata riksintressets kulturmiljövärden är angeläget att byggnaden ges en underordnad
placering i landskapet. Se bilaga för hela yttrandet.
Dalarnas museum har 2019-12-19 yttrat sig i ärendet och framhåller att det är önskvärt att
undvika byggnaden i det öppna odlingslandskapet. Se bilaga för hela yttrandet.
Sökanden har 2020-01-29 bemött yttrandena. Den geografiska placeringen är vald med hänsyn
till hur infrastrukturen är disponerad idag. Utformningen är gjort utifrån krav på att
byggnaden ska bestå av betong på grund av säkerhet och brandskydd. Sökanden har även
ändrat placeringen av byggnaden. Se bilaga för hela bemötandet.
Bedömning
Utformningen av byggnaden ska anpassas till den äldre bebyggelsen och förslaget med
pulpettak på byggnaden är olämpligt med hänsyn till den värdefulla kulturmiljön. Genom att
anpassa byggnaden till kulturmiljön gällande skala, färg, form och material kan dock en
byggnad tillåtas på platsen trots placeringen i det öppna odlingslandskapet. Slutgiltig prövning
av utformningen görs i bygglovet. Vid en avvägning mellan kulturmiljövårdens och
jordbrukets intressen och elförsörjningen bedöms det senaste väga tyngre.
Hänsyns- och lämplighetskraven avseende allmänna och enskilda intressen bedöms uppfyllda i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9 §§.
forts.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar ge förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation med stöd
av plan- och bygglagens 9 kap. 17 §.
Beslutet villkoras med följande:
- Byggnaden ska kläs med träpanel och rödfärgas med traditionell slamfärg.
- Taket ska utformas som ett sadeltak.
- Taket ska ha en tegelröd kulör.
Upplysningar
En anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras till Länsstyrelsen om vägen
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör
förhandsbeskedet att gälla.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Förhandsbesked
4337 kr
Summa avgifter (faktureras senare)
4337 kr
Avgiften har reducerats med 6505 kronor med stöd av PBL 12 kap. 8 a §. Tidsfristen löpte ut
2020-06-03 och beslut fattades 2020-06-23 vilket innebär att den lagstadgade tidsfristen för
handläggningen har överskridits med tre veckor.
Beslutet delges
Sökanden
Fastighetsägaren
___
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Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt garage inom fastigheten
Knallasbenning 19:1 i Avesta kommun

VDMB 2020-000105
Sökande
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i byn Knallasbenning utanför Avesta. Den
tänkta platsen utgörs av skogsmark. Tillfartsväg är tänkt att göras i kanten av en beteshage.
Förutsättningar
För området gäller översiktsplan för Avesta kommun antagen 2007 (område Jk3
Knallasbenning). Området är beskrivet som ett område med jordbruksmark med tre
brukningsenheter och består av det småkuperade och ravinförsedda odlingslandskapet kring
Knallasbenning. För området gäller generella rekommendationer för jordbruksområden t.ex.:
-

-

Jordbruksmarken bör hävdas och hållas öppen.
Områdena bör i huvudsak användas för jordbruksändamål. Bostadsändamål och
verksamheter bör accepteras under förutsättning att jordbrukets behov kan tillgodoses
och den kulturhistoriska miljön bevaras.
Vid lov- och tillståndsärenden bör jordbrukets och kulturmiljövårdens intressen vägas
samman.
Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med hänsynstagande till kulturmiljöns bevarande
och jordbruksnäringens utvecklingsmöjligheter. Ny bebyggelse i det öppna
odlingslandskapet ska även föregås av prövning mot naturvårdens och friluftslivets
intressen.
Ny bebyggelse bör i fråga om placering och utformning anpassas till den äldre
bebyggelsen.

Området ingår även i Dalarnas museums inventering från 1996 (Knallasbenning). Området är
klassat som lokalt intresse B (värdefulla kulturmiljöer). Klassificeringen av miljöernas
kulturhistoriska värden i inventeringen är gjord i fyra grupper enligt anvisningar från
riksantikvarieämbetet: riksintressen, lokalt intresse A (mycket värdefulla kulturmiljöer), lokalt
intresse B (värdefulla kulturmiljöer) och övriga miljöer. Enligt rekommendationerna är det av
stor betydelse att odlingsmarken hävdas och förblir öppen. Stor återhållsamhet beträffande
forts.
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nybyggnader inom odlingsmarken och skogsmarkens randområden. Nytillkommande
bebyggelse bör i första hand lokaliseras till befintliga gårdsbildningar och anpassas till det
traditionella byggnadsskicket.
Planerade byggnader ligger ca 40 m från en 12 kV luftledning samt inom område där 0,4 kV
luftledning passerar.
Den föreslagna vägen ligger inom 100 m från ett mindre vattendrag som omfattas av
strandskydd.
Yttranden
Vattenfall Eldistribution AB har remitterats ärendet och har inget att erinra gällande
luftledningen på 12 kV. När det gäller luftledningen på 0,4 kV accepteras ett avstånd på minst
2,5 m från byggnaders takfot till ledningen.
Bedömning
Ny bebyggelse bedöms kunna tillåtas på platsen då jordbrukets, naturvårdens och friluftslivets
intressen inte påverkas avsevärt. Ny bebyggelse bedöms kunna tillåtas på platsen om byggnaderna
anpassas till kulturmiljön gällande skala, färg, form, material och placering. Med anledning av att
platsen är väl synlig från landsvägen är det viktigt att anpassa nya byggnader till tomten för att
undvika stora markåtgärder och för att få en så naturlig inpassning som möjligt i terrängen.
Vatten och avlopp går att ordna på fastigheten.
Inom ett strandskyddat område får enligt miljöbalken bland annat inte anläggningar utföras
om det hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Det kan
inte uteslutas att hagen där den tilltänkta vägen ska gå kan hysa höga biologiska värden och att
vägen eventuellt skulle kunna ha viss påverkan på livsvillkoren för djur- och växtliv. Då vägen
utgör en relativt liten av hagen bedöms att den påverkan som vägen kan förväntas orsaka är
acceptabel. Vägen bedöms inte heller påverka allmänhetens tillträde till området.
Strandskyddsdispens krävs därmed inte för vägen.
Hänsyns- och lämplighetskraven avseende allmänna och enskilda intressen bedöms uppfyllda i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9 §§.
forts.
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Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar ge förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage
med stöd av plan- och bygglagens 9 kap. 17 §.
Beslutet villkoras med följande:
- Byggnader ska placeras med ett avstånd på minst 2,5 m från byggnadens takfot till
ledningen.
- Byggnader ska ha en fasad av trä och rödfärgas med traditionell slamfärg.
- Taket ska utformas som ett sadeltak.
Upplysningar
En anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras till Länsstyrelsen om vägen
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör
förhandsbeskedet att gälla.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Förhandsbesked

11 264 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

11 264 kr

Avgiften har inte reducerats med stöd av PBL 12 kap. 8 a §.
Beslutet delges
Sökanden
___
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2020-06-23

Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus inom fastigheten Bäsinge 28:1 i
Avesta kommun

VDMB 2020-000260
Sökande
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i byn Bäsinge utanför Avesta. Den tänkta
platsen utgörs av skogsmark och ligger i anslutning till äldre gårdsbebyggelse. Sökanden har
angett två förslag till placering av det nya huset samt två förslag till tillfartsväg.
Förutsättningar
För området gäller översiktsplan för Avesta kommun antagen 2007 (område Jk22 BäsingeBergshyttan). Översiktsplanen beskriver området som en karaktäristisk och autentisk
bergsmansbygd. Bäsinge består av en väl samlad bykärna med stora välhållna gårdar. Gårdarna
speglar bergsmännens välstånd. Enligt rekommendationerna bör ingen ny bebyggelse
tillkomma i den öppna odlingsmarken och ny bebyggelse bör lokaliseras med hänsyn till den
befintliga bebyggelsestrukturen. Enstaka nya byggnader kan där det bedöms lämpligt
lokaliseras till befintliga gårdsbildningar. Byggnaderna måste anpassas till det traditionella
byggnadsskicket i skala, material, färg och form samt till placering. De äldre byvägarna bör
behållas intakta. I övrigt generella bestämmelser för jordbruksområden. d.v.s.
jordbruksmarken bör så långt som möjligt hävdas och hållas öppen och områdena bör i
huvudsak användas för jordbruksändamål. Bostadsändamål kan tillåtas under förutsättning att
jordbrukets behov tillgodoses. Lokalisering av ny bebyggelse bör ske med hänsyn till befintliga
jordbruksföretag och jordbrukets intressen bör prioriteras.
Den föreslagna fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård (Bäsinge-Bergshyttan).
Beskrivning av riksintresset:
”Motivering: Bergslagsbygd med två tätt bebyggda och välbevarade bergsmansbyar, där gårdarnas samband
med odling och gruvdrift kan upplevas. Uttryck för riksintresset: Bergsmansbyar med tät och välbevarad
bebyggelse. Välbevarat vägnät med rötter i medeltiden. Gruvor, av vilka de äldsta började brytas redan under
medeltiden. Spridda slaggförekomster minner om 1700-talets verksamhet i Bergshyttan med hytta och
hammare”.
forts.
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Området ingår i Nedre Dalälvsområdet (området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär),
som enligt 4 kap. 1 och 2 §§ enligt Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området, i sin helhet är av riksintresse och inom vilket turismens och friluftslivets
intressen särskilt ska beaktas.
Området är utpekat i ängs- och betesmarksinventeringen. Området är en gammal betesmark
som under en period varit bevuxen med tät skog. Idag utgörs skogen av ren lövskog
dominerad av björk.
Den föreslagna vägen nummer 1 ligger delvis inom strandskyddat område från Dalälven.
Yttranden
Länsstyrelsen Dalarna har yttrat sig i ärendet och framför att det är angeläget att stor
restriktivitet råder vad gällande nybyggnad inom området samt att det är mycket angeläget att
nytillkommande byggnad anpassas terrängen så att stora markåtgärder undviks. Byggnaden
utformas med fasader av stående faluröd locklistpanel av trä och sadeltak som täcks med
lertegel. Fasadsnickerier ska vara av trä. Se bilaga för hela yttrandet.
Dalarnas museum har yttrat sig i ärendet och framför att det trots de höga kulturhistoriska
värdena bör vara möjligt att uppföra ny bebyggelse i närområdet. Detta förutsätter att den
påtänka bostaden uppförs på diskret läge, helst utom synhåll från den gamla byvägen samt att
byggnaden utnyttjar traditionella byggnadsmaterial och färgsättningar. Dalarnas museum ser
ingen anledning att motsätta sig förslaget under förutsättning att vissa riktlinjer följs (se
bilaga).
Av de två föreslagna placeringarna av byggnad bedöms det östra alternativet vara mest
lämpligt då denna plats ligger längre in från det öppna jordbrukslandskapet varvid en
nybyggnation blir mer anonym i den direkta omgivningen. Beträffande tillfartsväg förespråkas
alternativ 1 då detta förslag inte skulle innebär några större ingrepp i upplevelsen av
bebyggelsemiljön. Se bilaga för hela yttrandet.
Sökanden har 2020-05-14 inkommit med ett bemötande på länsstyrelsens och museets
yttranden (se bilaga) och skriver bland annat att de inom byn Bäsinge finns byggnader med
andra färger än falurött. Sökanden framför att de vill bygga ett hus inspirerat av
omkringliggande hus och med traditionella material men att de inte vill låsas till färgvalet
falurött. Se bilaga för hela bemötandet.
forts.
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Bedömning
Då den föreslagna tomten ligger i utkanten av byn och byggnaden inte kommer synas från
byvägen p.g.a. andra byggnader, skog och höjdskillnader bedöms andra färger än falurött kunna
tillåtas utan att kulturmiljön påverkas negativt. Nya byggnader ska dock anpassas efter
kulturmiljön avseende skala, färg, form, material och placering. Slutgiltig prövning av
utformningen görs i bygglovet. För att inte påverka landskapsbilden är det viktigt att byggnader
anpassas till tomten för att undvika stora markåtgärder och för att få en så naturlig inpassning
som möjligt i terrängen. Ny bebyggelse bedöms kunna tillåtas på platsen då jordbrukets intressen
inte påverkas avsevärt.
De biologiska värdena bedöms främst vara knutna till lövskogen men träden har inte uppnått
sådan ålder och dimension att naturvärdena hunnit utvecklas fullt ut. Då den föreslagna tomten
utgör en relativt liten del av skogen bedöms inte påverkan på djur- och växtliv inte vara
omfattande.
Vatten och avlopp går att ordna på fastigheten.
Inom ett strandskyddat område får enligt miljöbalken bland annat inte anläggningar utföras
om det hindrar allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Vägen
bedöms inte väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtarter eller hindra allmänheten
tillträde till området. Vägen kräver därmed ej dispens.
Hänsyns- och lämplighetskraven avseende allmänna och enskilda intressen bedöms uppfyllda i
enlighet med plan- och bygglagens (PBL) 2 kap. 2, 4-5 och 9 §§.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar ge förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt det östra
förslaget med stöd av plan- och bygglagens 9 kap. 17 §.
Beslutet villkoras med följande:
- Byggnaden ska ha en fasad av trä.
- Taket ska utformas som ett sadeltak.
- Byggnaden får uppföras i högst en och en halv plan.

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sökanden
Fastighetsägaren

forts.

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 23

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 52

2020-06-23

forts

Upplysningar
En anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras till Länsstyrelsen om vägen
kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.
Förhandsbeskedet gäller i två år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks inom den tiden upphör
förhandsbeskedet att gälla.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Förhandsbesked

11 264 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

11 264 kr

Avgiften har inte reducerats med stöd av PBL 12 kap. 8 a §.

Beslutet delges
Sökanden
Fastighetsägaren

___
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus inom fastigheten Täktbo 1:2 i Avesta
kommun

VDMB 2020-000167
Sökande
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus inom 100 m från sjön Bäsingen. Byggnaden
föreslås placeras i en del av fastigheten där det enligt sökanden anlades en fruktträdgård på 30talet. Området för fruktträdgården är ca 1000 m². Sökanden anger att området alltid används
som en privat del av fastigheten där gräset klippts i alla tider samt använts till olika typer av
rekreationsaktiviteter. På flygfoton från 1940-1970 samt från 70- och 80-talet syns
fruktträdgården och området är utpekat som trädgård på ekonomiska kartan från 1963.
Bestämmelser
Området omfattas av strandskydd. Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskyddet vid
havet, vid insjöar och vid vattendrag och syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten.
Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken, inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar 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.
Enligt 7 kap. 18 b § i samma lag får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 § om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § eller 18 d §.
Förutsättningar
Området ingår i Nedre Dalälvsområdet (området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär),
forts.
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som enligt 4 kap. 1 och 2 §§ enligt Miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området, i sin helhet är av riksintresse och inom vilket turismens och friluftslivets
intressen särskilt ska beaktas.
Fastigheten omfattas inte av några ytterligare skyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken och
inte av något naturvårds- eller skötselavtal.
Inga fynd av sällsynta eller hotade arter finns registrerade inom det berörda området.
Bedömning
Enligt miljöbalkens 7 kap 18 c § får man som särskilt skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast de sex särskilda skäl som är angivna i paragrafen. När det gäller
bostäder är de enda särskilda skäl som kan komma i fråga att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse från strandskyddets syften (skäl 1) samt att
området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen (skäl 2). Inom område för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS-område) gäller ytterligare särskilda skäl enligt miljöbalkens 7 kap. 18 d §.
I Naturvårdsverkets och Boverkets handbok 2009:4 ”Strandskydd – en vägledning för
planering och prövning” anges att mark som har tagits i anspråk ofta utgörs av en etablerad
hemfridszon eller beslutad tomtplats runt bostadshus. Om hemfridszonen eller tomtplatsen
kommer att utvidgas mer än marginellt på grund av en planerad byggnad så ska inte dispens
medges. En bedömning av om ett område är ianspråktaget bör baseras på en utredning av hur
allmänheten har tillgång till området och vilken påverkan en åtgärd har på tillgängligheten och
åtgärdens påverkan på djur- och växtlivet. Den etablerade hemfridszonen bedöms vara inom
det befintliga bostadshusets och komplementbyggnaders närhet. Fruktträdgården där
bostadshuset föreslås placeras ligger 20-30 m utanför denna hemfridszon. En fruktträdgård
bedöms, även om gräsmattan klippts och används som sökanden anger, inte vara
ianspråktagen såsom särskilt 1 menar då bostadshus saknas i dess närhet. Området bedöms
därmed inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse från strandskyddets
syften. Särskilt skäl 2 är inte heller tillämpbart då området inte är väl avskilt från strandlinjen
genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. Då området inte ligger
inom LIS-område kan inte heller detta särskilda skäl användas. Det har inte i övrigt
framkommit några särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § för att meddela dispens.
forts.
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Åtgärden bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtliv inom den delen
som består av fruktträdgården men i den angränsande skogen kan det finnas biologiska värden
som kan påverkas.

Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2020.
Beslut
- Nämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens.

Upplysningar
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Avslag

6102 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

6102 kr

Beslutet delges
Sökanden
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sökanden

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 27

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 54

2020-06-23

Bygglov för nybyggnad av telecomtorn och
teknikbyggnader inom fastigheten Ombenning
1:42 i Fagersta kommun

VDMB 2020-000427
Sökande: Trafikverket, 781 89 Borlänge
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett telecomtorn på 42 m med tillhörande teknikbyggnader väster
om byn Ombenning. Syftet med projektet är att förtäta det befintliga GSMR-nätet med nya
mobilsiter för att förbättra möjligheterna att förmedla information.
Yttranden
Luftfartsverket och Försvarsmakten har remitterats i tidigare ärende (VDMB 2019-000952)
gällande samma åtgärd.
I sitt yttrande daterat 2019-12-16 skriver Försvarsmakten att de inte har något att erinra mot
att bygglov ges enligt angiven position och totalhöjd. Yttrandet gäller endast angiven position
och höjd. Då inga ändringar gjorts i position och höjd i detta ärende gäller yttrandet även i
denna ansökan.
Luftfartsverket anger i sitt yttrande daterat 2019-12-10 att de inte har någon erinran mot
åtgärden. Inkommen handling daterad 2020-05-13 bekräftar att Luftfartsverket inte har någon
erinran i detta ärende.
Bedömning
Åtgärden uppfyller kraven i PBL 2 och 8 kapitlet i tillämpliga delar.

Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2020.
Beslut
- Bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap. 31 §.
forts.
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Kontrollansvarig enligt PBL 10 kap. 9 § behövs inte för detta arbete enligt 10 §.
Tekniskt samråd enligt PBL 10 kap. 14 § anses uppenbart obehövligt.
Upplysningar
Tidigast när exakt tidpunkt för resning, position och höjd är fastställd och senast 4 veckor före
resningen ska en flyghinderanmälan insändas till Försvarsmakten av den sökande enligt
Luftfartsförordningen 6 kap. 25 §.
Åtgärden får inte påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar och startbesked erhållits.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43 §.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov inkl. startbesked

26 518 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

26 518 kr

Avgiften har inte reducerats med stöd av PBL 12 kap. 8 a §.

Beslutet delges
Sökanden
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Sökanden
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Bygglov för nybyggnad av telecomtorn och
teknikbod inom fastigheten Norbergsby 4:30 i
Norbergs kommun

VDMB 2020-000157
Sökande: Hi3G Access AB, c/o Tammp Ab, Annelundsgatan 17C, 749 40 Enköping
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett telecomtorn på 42 m med tillhörande teknikbod.
Anläggningen är för det allmänna mobilnätet.
Förutsättningar
För fastigheten gäller detaljplan S69, fastställd 1982-12-14. Fastigheten får användas till
industriändamål.
För att kunna bevilja en ansökan om bygglov inom detaljplanerat område ska åtgärden
överensstämma med detaljplanen. Även fastigheten ska följa detaljplanen, så kallat planenligt
utgångsläge. Om åtgärden eller fastigheten strider mot detaljplanen finns det ändå vissa
möjligheter att ge bygglov. Om utgångsläget inte är planenligt kan byggnadsnämnden i vissa
fall genom ett beslut i efterhand förklara att avvikelsen är en godtagbar avvikelse. Om det görs
kan bygglov ges även om utgångsläget är planstridigt. Detta kan dock bara göras om
avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte och om avvikelsen
- har godtagits i ett bygglovsbeslut enligt lagstiftningen före ÄPBL,
- har godtagits i ett fastighetsbildningsbeslut enligt fastighetsbildningslagen (FBL) före den 1
juli 1987,
- är orsakad av en detaljplan enligt PBL eller ÄPBL, eller
- är orsakad av en plan enligt lagstiftningen före ÄPBL.
Yttranden
Luftfartsverket och Dalaflyget har remitterats i ärendet och har inget att erinra.
Fastighetsägaren har fått tillfälle att yttra sig och motsätter sig placeringen av anläggningen
med anledning av att den är olämpligt för användningen av fastigheten. Ett arrendeavtal
mellan sökanden och fastighetsägaren har upprättats där det framgår att anläggningen ska
placeras så nära tomtgränsen som möjligt för att fastighetsägaren ska kunna använda
forts.
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fastigheten på ett ändamålsenligt sätt. Se bilaga för hela yttrandet. Fastighetsägaren skriver
även att den föreslagna placeringen torde vara belägen ovanpå fjärrvärmekulvertar. Sökanden
har bemött yttrandet (se bilaga) och framför bland annat följande. Användandet av tjänsterna i
mobiltelenätet ställer allt större krav på tekniken för mobiltelenät och dess funktionalitet.
Mobiltelenätet måste ständigt förtätas för att kvaliteten ska kunna upprätthållas.
Basstationerna blir fler och placeringarna blir alltmer känsliga vilket gör att alternativa
placeringar i många fall inte är möjliga.
Bedömning
En bygglovsprövning grundas på plan- och bygglagen (PBL) och inte på civilrättsliga frågor
som t.ex. arrendeavtal. Detta innebär att det arrendeavtal som upprättats mellan sökanden och
fastighetsägaren inte tas i beaktande i prövningen. Den sökande får dock inte utföra åtgärder
på fastigheten utan fastighetsägarens tillstånd.
I en prövning om bygglov ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. 1 § hänsyn tas både till
allmänna och enskilda intressen. Med att en åtgärd ska tillgodose ett allmänt intresse avses att
byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet. I
praxis har anläggningar som utgör en del av det nationella mobiltelenätet ansetts som ett
allmännyttigt ändamål och det har ansetts som ett allmänt intresse att en telemast uppförs på
en plats som medger täckning av det behövande området (se t.ex. Regeringsrättens avgörande
Rå 2002 ref. 63 och Mark- och miljööverdomstolens dom den 26 mars 2015 i mål nr P 953514). Anläggningen bedöms med anledning av ovanstående tillgodose ett allmänt intresse.
Tornet inklusive fundament samt tillhörande teknikbod har placerats i gränsen mot
prickmarken och har alltså placerats så nära fastighetsgränsen som är möjligt enligt gällande
detaljplan. Den yta som anläggningen upptar är relativt liten i jämförelse med fastighetens yta.
En viss olägenhet gällande användningen av fastigheten får anses vara acceptabel då det
allmänna intresset bedöms väga tyngre än det enskilda. Den sökta åtgärden stämmer med
detaljplanen. Utgångsläget för fastigheten är dock inte planenligt då en del av fastigheten
utgörs av mark som är avsedd för park eller plantering. En reglering av fastigheten gjordes
1986, d.v.s. efter detaljplanens fastställande, vilket innebär att avvikelsen från fastigheten kan
förklaras som en godtagbar avvikelse i efterhand eftersom den har godtagits i ett
fastighetsbildningsbeslut före 1 juli 1987. Avvikelsen bedöms som liten och förenlig med
detaljplanens syfte.
Åtgärden uppfyller kraven i PBL 2 och 8 kapitlet i tillämpliga delar.
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Vid kontroll med VB-energi har det framkommit att det inte finns någon fjärrvärmeledning
vid den föreslagna placeringen.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 29 maj 2020.
Förslag till beslut
- Bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap. 30 §.
- Fastighetens avvikelse från detaljplanen förklaras som en liten avvikelse enligt PBL 9
kap. 30 § första stycket 1 b.
- Kontrollansvarig enligt PBL 10 kap. 9 § behövs inte för detta arbete enligt 10 §.
- Tekniskt samråd enligt PBL 10 kap. 14 § anses uppenbart obehövligt.
Upplysningar
Sökanden upplyses om att åtgärden inte får utföras utan fastighetsägarens tillstånd.
Åtgärden får inte påbörjas förrän 4 veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes
Tidningar och startbesked erhållits.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt PBL 9 kap. 43 §.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Bygglov inkl. startbesked

20 960 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

20 960 kr

Avgiften har inte reducerats med stöd av PBL 12 kap. 8 a §.
___
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Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus inom fastigheten Bjurfors 8:1 i
Norbergs kommun

VDMB 2019-000891
Sökande
Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i anslutning till sökandens fastighet Bjurfors 8:37.
Området är tänkt att regleras till denna fastighet. Den avsedda platsen ligger inom 100 meter
från sjön Storsjön i Andersbennings stugområde.
Förutsättningar
Området omfattas av strandskydd. Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken gäller strandskyddet vid
havet, vid insjöar och vid vattendrag och syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet
på land och i vatten.
Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 kap. 15 § miljöbalken, inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar 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.
Enligt 7 kap. 18 b § i samma lag får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i
15 § om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § eller 18 d §.
Området är utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område
D1 Storsjön).
Området ingår i länets naturvårdsplan i ett naturvårdsobjekt benämnt område sydväst om
Bjurfors, vilket är utpekat som ett värdefullt frilufts- och landskapsområde (strövområde,
badplats, bruksleden).
forts.
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Inga fynd av sällsynta eller hotade arter finns registrerade inom det berörda området.
Bedömning
Enligt miljöbalkens 7 kap 18 c § får man som särskilt skäl vid prövning av dispens från
strandskyddet beakta endast de sex särskilda skäl som är angivna i paragrafen. När det gäller
bostäder är de enda särskilda skäl som kan komma i fråga att området redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse från strandskyddets syften (skäl 1) samt att
området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen (skäl 2). Dessa skäl bedöms inte vara tillämpbara i ärendet.
Inom område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) gäller ytterligare
särskilda skäl enligt miljöbalkens 7 kap. 18 d §. Med landsbygdsutveckling menas åtgärder som
långsiktigt kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget i landsbygder. Sådana situationer kan
t.ex. uppstå vid tillkomst av bostäder för permanent- eller fritidsboende i syfte att upprätthålla
ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.
Området som ligger ca 9 km från Avesta centrum och 13 km från Norbergs centrum består av
drygt 20 tomter för både permanentboende och fritidsboende. Enligt kommunens
översiktsplan bedöms området kunna byggas ut med ytterligare ca 5-10 tomter, främst mot
norr. Till närmsta busslinje vid väg 68 är det ca 2,5 km. LIS-området för Storsjön anger
följande kriterier för landsbygdsutveckling:
•
•
•
•

Närhet finns till befintlig infrastruktur och bebyggelse.
Kan bidra till att stärka lokala servicefunktioner i Norbergs samhälle samt i intilliggande
Avesta.
Ökat underlag för nyttjande av busslinje på väg 68.
Ökad befolkning här, om än sommartid, ger underlag för en rikare bysamvaro med t.ex.
föreningsliv och andra aktiviteter.

Tillkomsten av ett fritidshus i området bedöms ge ökat underlag för kollektivtrafiken så att den
kan upprätthållas. På lång sikt kan det även leda till att fler väljer att bosätta sig på landsbygden
vilket kan skapa nya arbetstillfällen samt etablering av ny service. Den ökade befolkningen
bedöms även kunna ge underlag för en rikare bysamvaro. Särskilt skäl enligt miljöbalkens 7 kap.
18 d § får anses föreligga då åtgärden bedöms bidra till utvecklingen av landsbygden.
forts.
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Den föreslagna tomten ligger mellan två tomter. Nedanför den föreslagna tomten ligger en rad
med sju tomter vid vattnet och mellan de tomterna finns en lucka där man kan ta sig ner till
vattnet. Denna lucka kan man nå genom passager från nordväst, sydost samt nordost från
området som avses tas i anspråk. För att tillgodose den allemansrättsliga tillgången till
strandområdet lämnas en fri passage mellan området som tas i anspråk och angränsande
fastighet Bjurfors 8:32. Då det går att ta sig till strandområdet från två andra håll bedöms en
fri passage på ca 5 m vara tillräcklig. Det går även att ta sig till vattnet norr och söder om de
sju tomterna vid vattnet (drygt 100 m från området som tas i anspråk). För att ytterligare
säkerställa den fria passagen och allmänhetens tillgång till strandområdet villkoras beslutet
med att tomtgränsen mot vattnet och mot sydost ska avgränsas. Byggnader ska även placeras
och utformas så att allmänheten inte avhålls från att passera. Allmänhetens tillgång till
stranden och till vattnet bedöms därmed inte påverkas väsentligt.
Länets naturvårdsplan pekar ut området som ett värdefullt friluftsområde (strövområde, badplats,
bruksleden). Naturvårdsplanen avser dock ett stort område där Andersbennings stugområde
endast täcker en relativt liten del. Bruksleden och badplatserna som finns i området berörs inte av
den nya etableringen. Då området är stort bedöms inte heller strövområdet och friluftslivets
intressen påverkas väsentligt av den nya etableringen.
Området utgörs huvudsakligen av gräsbevuxen mark och lövsly har etablerat sig på merparten av
ytan. Det förekommer även inslag av kärlväxter. Det är osannolikt att området hyser några högre
biologiska värden vilket innebär att områdets betydelse för djur- och växtliv är begränsat. Med
anledning av detta och då ansökan avser en förhållandevis liten tomt bedöms åtgärden ha en
relativt liten påverkan på djur- och växtlivet inom det aktuella området. Påverkan på de biologiska
värdena bedöms därför vara acceptabel och åtgärden bedöms inte väsentligt förändra
livsvillkoren för djur- och växtliv.
Beredning
- Plan- och byggenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar ge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 §
miljöbalken för nybyggnad av fritidshus med stöd av miljöbalkens 7 kap. 18 d §.
- Som tomtplats får markerat område på situationsplan tas i anspråk.
- Tomtgränsen mot sydväst (mot vattnet) och mot sydost ska markeras tydligt med t.ex.
häck eller staket.
forts.
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Upplysningar
Sökanden upplyses om att Länsstyrelsen kan besluta om överprövning av kommunens beslut att
medge strandskyddsdispens. Inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom till
Länsstyrelsen ska de ta ställning till om det finns något prövningsskäl och besluta om en
prövning ska ske eller inte. Länsstyrelsen kan därefter upphäva kommunens beslut om de finner
att förutsättningar för dispens inte funnits.
Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag då beslutet vann laga kraft.
Besvärshänvisning bifogas som separat informationsblad.
Avgift
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för
Strandskyddsdispens

3488 kr

Summa avgifter (faktureras senare)

3488 kr

Beslutet delges
Sökanden
Sveaskog Förvaltning AB, Torsgatan 4, 105 22 Stockholm
Länsstyrelsen Västmanlands län
___
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Ny taxa för anmälan och tillsyn enligt
Strålskyddslag (2018:396) för VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet

VDMB 2017-000592
Ärendet
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds har sedan 2010 en taxa för tillsyn enligt
strålskyddslagen (1988:220). Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag (2018:396) med
förordning och nya föreskrifter i kraft. Den nya lagen, förordningen och föreskrifterna
genomförs på grund av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/ Euratom) som utgår från
exponeringssituationer istället för verksamheter och ingripanden.
Sedan tidigare har Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd tillsynsansvaret enligt den
gamla strålskyddslagen för solarieverksamheter i kommunerna. De största ändringarna i taxan
är att kontrollköp på solarier tillkommer och även tillsyn av radon, som tidigare ingick i
miljöbalkslagstiftningen.
På grund av nya lagstiftningshänvisningar samt ändringarna i lagen behöver taxan ändras.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar anta förslaget till ny taxa för anmälan och tillsyn enligt strålskyddslag
(2018:396).
- Taxan ska gälla från datum då den fastställts av kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta
och Norberg.

Beslutet ska skickas till
Kommunkanslierna i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.
___
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Revidering av taxa för prövning, anmälan och
tillsyn enligt miljöbalken för VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnds verksamhet

VDMB 2020-00497
Bakgrund
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (nämnden) har sedan 1 januari 2020, en ny
modell av taxa för prövning, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken.
Efterhand som nämnden får erfarenheter av hur den nya taxemodellen tillämpas och påverkar
verksamhetsutövare, kommer det troligen att leda till förändringar och justeringar av modellen.
Nämnden har efter införandet upptäckt att det är några förändringar och förtydliganden som är
lämpliga att genomföra, så snart som möjligt.
Taxemodellen består av:
1. Taxebestämmelser (paragrafer).
2. Taxebilaga 1. Avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som saknar
fastställd prövningsnivå.
3. Taxebilaga 2. Avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder,
fast årlig avgift (förskottsbetalning).
Taxebilaga 1 är utformad så att behovet av insatser både vid prövning och tillsyn delas in i fyra
olika avgiftsnivåer:
• Avgiftsnivå 1 (1 timme): Bekräfta handlingar, kompletteringar
• Avgiftsnivå 2 (2 timmar): Handläggning och bedömning utifrån handlingar
• Avgiftsnivå 3 (7 timmar): Handläggning och bedömning på plats och utifrån handlingar
• Avgiftsnivå 4 (timavgift): Komplexa/varierande ärenden (ej möjliga att schablonisera)

Förslag på förändringar i taxan (taxebilaga 1 och 2):
Ändring av följande i taxebilaga 1
forts.
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Handläggning av anmälan:
- Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. Från avgiftsnivå 3 till Avgiftsnivå 2, dvs en
sänkning av avgiften från 7 till 2 timmar
- Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. Från
avgiftsnivå 2 till Avgiftsnivå 1, dvs en sänkning av avgiften från 2 till 1 timmar.
- Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom
ett område med detaljplan. Från avgiftsnivå 3 till Avgiftsnivå 4, dvs en ändring av
avgiften från 7 timmar till timavgift.
Tillsyn av vattenverksamhet:
- Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. Från
avgiftsnivå 1 till Avgiftsnivå 4, dvs en ändring av avgiften från 1 timme till timavgift.
Ta bort följande i taxebilaga 1:
Tillsyn brandfarliga varor:
- Information om cistern som tagits ur bruk
- Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och
rörledningar
Förtydligande text i taxebilaga 2
Verksamhetskod 41.9001 att det gäller vattenverk för mer än 5 000 personer.
Verksamhetskod 63.2001 att det gäller småbåtshamnar för mer än 50 fritidsbåtar
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar anta förslaget till förändringar av taxa för prövning, anmälan och
tillsyn enligt miljöbalken.
- Taxan ska gälla från datum då den fastställts av kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta
och Norberg.
___
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Ny timtaxa med underlag för beräkning av taxa
enligt livsmedels- och foderlagstiftning från den
1 januari 2021

VDMB 2020-000541
Sammanfattning
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala) har vid revision av den offentliga
livsmedelskontrollen, som utförts av Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanlands län, fått en
avvikelse på den punkten som rör uttag av kontrollavgift. Länsstyrelserna har bedömt att
kontrollmyndigheten (V-Dala) inte kunde visa att de avgifter som togs ut motsvarade
kostnaderna för den offentliga livsmedelskontrollen (planerad kontroll/kontroll som ej var
planerad/registrering). Bedömningen baserades på att V-Dala inte kunde visa något underlag
för timtaxa såsom overheadkostnader, kostnaden för livsmedelstillsynen, de gemensamma
kostnaderna för miljöenheten/förvaltningen etc.
Enligt de nya beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostanden för en handläggare
1200 kr per timme för kontrolltid och då är en genomsnittlig kostnad för restid inkluderat.
Underlag för beräkningarna redovisas nedan.
Ärendet
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor
per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft.
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar-lönekostnad, del av
förvaltningsgemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader.
Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet på
förvaltningen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningskostnaden räknas fram
genom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala
årsarbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska
arbetstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkar, utbildning, kvalitetsarbete etc) och
handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn
inom myndighetsområdet.
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt
mellan olika kommuner eftersom deras förhållande inte är identiskt lika.
forts.
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För V-Dala har vi beräknat att kontrolltiden är ca 60% av den faktiska arbetstiden. SKR
räknar med en schablon på 50 % men säger samtidigt att varje kommun ska se över sina
förhållanden och kan justera siffran.
För V-Dala är den tid som faktiskt går åt för att producera årlig kontrolltid om 720 timmar,
840 timmar pga att kontrollen kräver restid. Restiden (120 timmar per år) betraktas då inte
som kontrolltid som specifikt kan debiteras verksamhetsutövarna. Därför inkluderas restiden i
beräkningen av timtaxan och årskostnaden fördelas på 720 timmar.
tim
2 200
2 000
1 800

Frånvaro

1 600
1 400
1 200

Övrig tid

1 000
800

Faktiskt
arbetad tid

600

Kontrolltid

400
200
0

Årsarbetstid

Faktiskt arbetad tid

Antal timmar att fördela kostnaden är år: 720 timmar exkl restid.
forts.
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Personalkostnad tillsynspersonal
Förvaltningsgemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader
Summa

Kr/åa

Kr/timme

599 323

832

237 352

330

27 000

38

863 675

1200

Personalkostnad tillsynspersonal
Här avses den direkta lönekostnaden inkl sociala avgifter och semesterersättning.
Personalkostnad för en tillsynsarbetare beräknas till 599 323 kr/år som delas med 720 enligt
principen ovan för att få kostnad per timme.
Förvaltningsgemensamma kostnader
I de förvaltningsgemensamma kostnaderna ingår tex, förvaltningens kostnader av kommunens
gemensamma kostnader, lokalhyror, egna verksamhetssystem, utbildning, fastighetskostnader,
förbrukningsmaterial, it, bilar. Per årsarbetskraft blir denna kostnad 237 352 kr/år som delas
med 720 enligt principen ovan för att få kostnad per timme.
Myndighetsspecifika kostnader
Till myndighetsspecifika kostnader räknas provtagning och analys, nämndens kostnad,
mätutrustning och myndighetsspecifika licenser och programvaror. Per årsarbetskraft blir
denna kostnad 27 000 kr som delas med 720 enligt principen ovan för att få kostnad per
timme.
Enligt de beräkningar som gjorts ovan blir den genomsnittliga kostanden för en handläggare
1200 kr per timme för kontrolltid och då är en genomsnittlig kostnad för restid inkluderat.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2020.
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Beslut
Nämnden hemställer att kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner
- I enlighet med självkostnadsprincipen fastställa att timavgiften börjar gälla från och med
1 januari 2021 och justeras från 1 114 kr till 1 200 kr per timme för offentlig kontroll av
livsmedel.

___
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Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020-2022

VDMB 2020-000543

Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden V-Dala är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i
Avesta, Fagersta och Norbergs kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd 3-årig
kontrollplan som beskriver myndighetens planering av verksamheten under perioden för att
uppnå målen för säkra livsmedel och redlighet. Miljöenheten föreslår att miljö- och
byggnadsnämnden fastställer förslaget till kontrollplan för 2020-2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-01
Förslag till 3-årig Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2020-2022.
Ärendet
Kontrollplanen beskriver hur den offentliga livsmedelskontrollen som miljö- och
byggnadsnämnden är ansvarig för är uppbyggd och hur den ska bedrivas under perioden
2020-2022.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar att fastställa kontrollplan 2020-2022.
___
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Resursbehovsutredning för livsmedelskontrollen
2020-2022

VDMB 2020-000542
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden V-Dala är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i
Avesta, Fagersta och Norbergs kommun. Varje kontrollmyndighet ska ha en fastställd
resursbehovsutredning som beskriver myndighetens behov av personella resurser i
verksamheten för att fullgöra sina kontrolluppgifter. Miljöenheten föreslår att miljö- och
byggnadsnämnden fastställer förslaget till resursbehovsutredning för 2020-2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-06-01
Förslag till resursbehovsutredning för livsmedelskontrollen 2020-2022.
Ärendet
Resursbehovsutredning beskriver myndighetens behov av personella resurser i verksamheten
för att fullgöra sina kontrolluppgifter 2020-2022.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2020.
Beslut
- Nämnden beslutar att fastställa resursbehovsutredning 2020-2022.
___
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Ny delegationsordning för ärenden enligt lagen
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen

VDMB 2020-000538
Ärendet
Riksdagen har den 17 juni 2020 beslutat om en ny lag gällande tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen (SFS 2020:xxx). Den nya lagen innebär att den kommunala nämnd som
ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs.
Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft den 1 juli 2020 och
gäller året ut.
För att underlätta nämndens arbete och få en effektiv tillsyn, är det rimligt att delegera
tillsynsåtgärder i enlighet med detta förslag. Detta innebär att miljöinspektörerna har samma
befogenheter för tillsynen enligt denna lag som tex miljöbalken och livsmedelslagen.
Beredning
- Miljöenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 17 juni 2020.
Beslut
- Nämnden antar delegationsordningen för ärenden gällande lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Beslutet ska skickas till
Kommunkanslierna i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.
___

JUSTERARES SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL
Kommunkanslierna i Avesta,
Fagersta och Norbergs kommuner

UTDRAGSBESTYRKANDE

Sida 46

Sammanträdesprotokoll
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

§ 63

2020-06-23

Yttrande Remiss Avesta– Medborgarförslag
angående nya områdesnamn i Krylbo

VDMB 2020-000472
Emma Frösell har till Avesta kommun föreslagit att lägga till områdesnamn i Krylbo vilka enligt
förslagsställaren skulle hjälpa till att förbättra ortens dåliga rykte.
Historiskt är Krylbo känd som en av Sveriges viktigaste järnvägsknutar ända sedan slutet på
1800-talet. Under början på 1900-talet växte samhället och år 1919 bildades Krylbo köping som
senare kom att ingå i Avesta kommun.
Lantmäteriet är den myndighet som har till uppgift att fastställa ortnamn på allmänna kartor och i
fastighetsregistret. Bestämmelser om ortnamn finns i kulturmiljölagen.
När det gäller postort och postnummer är det Post- och Telestyrelsen (PTS) som är ansvarig
myndighet. Verksamheten sköts av Post Nord enligt uppdrag från PTS.
Kommunernas möjligheter att ändra geografiska namn är således begränsade. Enligt lag ska
kommunerna sätta adresser med tillhörande väg- eller platsnamn. Adresserna ska vara logiskt
uppbyggda så att räddningstjänst, transporter m fl enkelt ska kunna hitta till aktuell plats. Vid
namnsättning av vägar och platser gäller att god ortnamnssed ska tillämpas. Ofta baserar sig
namnet på ortens historia, geografi, kända personer eller något med lokal anknytning. Även
kvartersnamn i städerna beslutats av kommunerna, dock i samråd med Lantmäteriet.
Kvartersnamnen används i princip bara i mer formella sammanhang som vid fastighetsbildning
och fastighetstaxering.
Vid sidan av den formella hanteringen av ortnamn och adresser kan kommunerna använda sig av
lokala populärnamn för vissa byggnader eller platser, t ex Gula villan, Sportparken, Metropoolen.
Dessa populärnamn kan redovisas i kommunernas egna adress- och turistkartor, broschyrer etc.
Namnen får dock ingen formell status.
Sammanfattningsvis konstateras att det finns många formella hinder för Avesta kommun att
införa nya områdesnamn i Krylbo. Besluten i dessa ärenden ligger hos andra myndigheter.
Ortnamnet Krylbo har anor lång tid tillbaka i tiden och bör enligt förvaltningens mening bevaras
och lyftas fram som något positivt i den framtida samhällsutvecklingen. Kommunen har dock
möjlighet att införa populärnamn på vissa enstaka byggnader och platser om behovet finns.
forts.
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Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att det inte är lämpligt att införa områdesnamn
i Krylbo.
Beredning
- Kart- och mätenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2020.
Beslut
- Nämnden lämnar ovanstående yttrande avseende rubricerat medborgarförslag.
___
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Nytt vägnamn i Nordanö, Avesta

VDMB 2020-000563

I Nordanö, Avesta har två stycken nya småhustomter avstyckats intill Granåsvägen. För att lösa
vägfrågan kommer en ny in- och utfartsväg att anläggas. Den nya vägen kommer även att
förbättra förhållandena för de angränsande befintliga villafastigheterna.
Kart- och mätenheten föreslår att den nya vägen officiellt åsätts namnet Granåsgränd.
Samråd har skett med fastighetsägarna.
Se bilagd karta.
Beredning
- Kart- och mätenhetens upprättade tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2020.
Beslut
- Nämnden godkänner vägnamnet Granåsgränd för den nya vägen i Nordanö, Avesta.
___
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Delgivningar

1. Länsstyrelsen Uppsala län, miljöprövningsdelegationen, dnr 551-320-2020. Saken:
Ansökan från Västanfors Västervåla Församling om ändring av villkor för
verksamheten vid krematoriet på fastigheten Västanfors 11:59 i Fagersta kommun.
Beslut: Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar avslå
ansökan från Västanfors Västervåla Församling med organisationsnummer 2520040524, nedan kallad församlingen, i tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 9 maj
2015 av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län för
församlingens krematorium i Fagersta.
2. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 17, dnr KK 2019000253 001. Saken: Yttrande om utredning samverkan mellan Hedemora kommun
och befintlig samverkan i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Beslut:
Yttranden godkänns.
3. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 23, dnr KK 2020000129 014. Saken: Trafikverket - Avesta kommun, bevakningslista 2020. Beslut:
Bevakningslista för 2020 fastställs: F1- RV 68 Källhagen, F2 - Trafikplats Dalahästen
samt närliggande områden, F3 - Väg 736/Ny planfri korsning, södra infarten till Fors,
F4 - Utveckling av industriområde Krångede/Horndal, F5 - Brogårdsbron, F6 Översyn centrala Fors, F7 - Järnvägen Avesta Krylbo-Dalslund, F8 - Dalabanan, F9
Rv 68 Nordanö - Jularbo, F10 - Utveckling Horndal, F11 - Underhåll, F12 Gångfållor över järnvägen i Bengtsbo, F13 - Förbifart Fors och Lilla Dicka, F14 Månsbo, F15 - Färjan i Hovnäs, F16 - Övriga frågor.
4. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 25, dnr KK 2020000067 214. Saken: Detaljplan för Trekanten 3 och del av Avesta 3:5 – Granskning.
Beslut: Upprättad samrådsredogörelse daterad 9 april 2020 godkänns. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför inte
heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 11-18 och 22 §§ miljöbalken erfordras.
Detaljplan för Trekanten 3 och del av Avesta 3:5, daterad 9 april 2020, godkänns för
granskning.
5. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 26, dnr KK 2020-000027 009. Saken:
Kopieringstaxa för utlämnande av allmänna handlingar vid V-Dala miljö- och
byggförvaltning. Beslut: Avesta kommun antar V-Dala miljö- och byggnadsnämnds
förslag till kopieringstaxa innebärande följande taxor: Avgifter för avskrifter, kopior
(allmänna handlingar), papperskopia A4 och A5:
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1–14 kopior, gratis,15:e kopian, 50 kronor, Varje sida därutöver, 2 kronor/styck,
Avgifter för kopiering av A3, 23 kronor/styck, Avgifter för kopiering av A2, 28
kronor/styck, Avgifter för kopiering av A1, 40 kronor/styck, Avgifter för kopiering
av A0, 70 kronor/styck.
6. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 28, dnr 2020-000094 042. Saken:
Årsredovisning Avesta kommun, inklusive kommunkoncernen 2019. Beslut:
Årsredovisning och koncernredovisning för år 2019 fastställs. Revisionsberättelsen
läggs till handlingarna och i enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas ansvarsfrihet
för styrelser och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2019 års
förvaltning. Avesta kommun uppfyller balanskravet genom årets justerade resultat
24,9 miljoner kronor.
7. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 29, dnr KK 2020000118 214. Saken: Ändring av detaljplan för Månsbo 1:59 m fl – Granskning. Beslut:
Upprättad samrådsredogörelse daterad 28 april 2020 godkänns. Detaljplanens
genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan varför inte
heller någon miljöbedömning enligt 6 kap 11-18 och 22 §§ miljöbalken erfordras.
Ändring av detaljplan för Månsbo 1:59 m fl, daterad 28 april 2020, för granskning,
godkänns.
8. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 30, dnr KK 2020000041 214. Saken: Detaljplan för Personalparkering, del av fastigheten Västanfors
7:11, Avesta kommun – Granskning. Beslut: Upprättad samrådsredogörelse, daterad 4
maj 2020, godkänns. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra någon
betydande miljöpåverkan, varför inte heller någon miljöbedömning enligt 6 kap
9-19§§ Miljöbalken erfordras. Detaljplanen för Personalparkering, del av Västanfors
7.11, upprättad i maj 2020, godkänns för granskning.
9. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 31, dnr KK 2020000148 261. Saken: Upplåtelse av mark för Golfbana. Beslut: Förslaget till 10-årigt
arrendeavtal för golfbana på del av fastigheterna Åsbo 1:2 och Åsbo 10:1 med Avesta
Golfklubb godkänns.
10. Avesta kommun, kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 32, dnr KK 2020000084 218. Saken: Stadsplan för Avesta – Samråd. Beslut: Avesta Stadsplan, daterad
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2020-05-05, godkänns för samråd.
11. Avesta kommun, kommunfullmäktige § 38, dnr KK 2020-000126 102. Saken: Val av
ersättare i V-Dala miljö- och byggnadsnämnd samt ledamot i Avesta
Naturvårdsstiftelse efter Malin Sundmark (C). Beslut: Malin Sundmark (C) beviljas
utträde från sina uppdrag. Ärendet om val av ledamöter utgår.
12. Fagersta kommun, kommunstyrelsens ordförande § 5, dnr 2020/0106. Saken:
Ordförandebeslut – Slopad avgift för uteserveringar år 2020. Beslut: Fagersta
kommun slopar avgiften för uteserveringar år 2020. En översyn av avgifterna görs
inför kommande år.
13. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 16, dnr 2020/0007. Saken:
Årsredovisning år 2019 för Fagersta kommun. Beslut: Årsredovisningen år 2019 för
Fagersta kommun godkänns.
14. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 40, dnr 2020/0028. Saken: Förslag till
kopieringstaxa för utlämnande av allmänna handlingar vid Västmanland-Dalarna
miljö- och byggförvaltning. Beslut: Förslag till kopieringstaxa för utlämnande av
allmänna handlingar vid Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning godkänns.
15. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 48, dnr 2020/0004. Saken: Begäran om
entledigande från Andreas Norgren. Beslut: Andreas Norgren (M) beviljas
entledigande från samtliga politiska uppdrag.
16. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 51, dnr 2020/0004. Saken: Fyllnadsval
av ledamot i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Beslut: Gunilla Molin
(M) väljs till ledamot i Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för
resten av innevarande mandatperiod. Lars Lindh (M) väljs till ersättare i
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för resten av innevarande
mandatperiod.
17. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 55, dnr 2020/0084. Saken:
Bordlagt ärende gällande årsredovisning år 2019 för Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnd. Beslut: Årsredovisningen 2019 för Västmanland-Dalarna
miljö- och byggnadsnämnd godkänns. Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd och enskilda förtroendevalda i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.
18. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 64, dnr 2019/0017. Saken:
Avfallsplan för Fagersta kommun. Beslut: Förslaget till avfallsplan antas att gälla
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från och med 2020-10-01.
19. Fagersta kommun, kommunfullmäktige KF § 95, dnr 2018/0315. Saken: Fråga
om samverkan mellan Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning och
Hedemora kommun. Beslut: Kommunstyrelsen antar efter redaktionella
ändringar kommunchefens yttrande som sitt eget och tillställer detta till
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning.
20. Fagersta kommun, kommunstyrelsen KS § 140, dnr 2020/0125. Saken: Remiss
gällande förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning.
Beslut: Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning uppdras att yttra sig i
ärendet. Svar lämnas senast den 26 maj inför kommunstyrelsens sammanträde
den 2 juni 2020.
21. Norbergs kommun, kommunstyrelsen ordförandebeslut, dnr NBGK 2020/0074.
Saken: Svar på remiss om samverkan mellan Hedemora kommun och
Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd. Beslut: Norbergs kommun
har inget att erinra mot att Hedemora kommun blir en del av VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnd samt välkomnar därmed Hedemora
kommun till nämnden och förvaltningen från den 1 januari 2021.
22. Norbergs kommun, allmänna utskottet § 22, dnr NBGK 2019/0479. Saken:
Preliminära budgetramar för åren 2021-2023 och uppdrag med anledning av
dem. Beslut: Preliminära budgetramar antas enligt Planeringsförutsättningar 20212023, version 2020-03-23, med följande ändringar: …1- 11, 12. Dnr, NBGK
2020/0178. Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsnämnd uppdras att
redovisa fördelarna med att införa Förenkla helt enkelt. 13 – 18.
23. Norbergs kommun, kommunstyrelsen § 39, dnr NBGK 2020/0187. Saken:
Ändrad användning av mark i anslutning till Norbergs kommunhus. Beslut:
Ärendet om ändring av detaljplan S59 sänds till Västmanland-Dalarna miljö- och
byggnadsnämnd för hantering, men ändamålet att garage för polis- och
kommunfordon kan uppföras i anslutning till Norbergs kommunhus.
24. Norbergs kommun, allmänna utskottet § 76, dnr NBGK 2020/0146, 2020/0261.
Saken: Årsredovisning för Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd år
2019 och uppdrag om redovisning av innehåll i kommande delårsrapport. Beslut:
Ordförande Johanna Odö (S) frågar om allmänna utskottet beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå vidare till kommunfullmäktige att VästmanlandDalarna miljö- och byggnadsnämnds årsredovisning för år 2019 godkänns.
Ordförande finner bifall till det. Efter diskussion med Västmanland-Dalarna
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miljö- och byggförvaltnings svar på återremissen, finner ordförande att utskottet
är enigt om att i stället för att återremittera svaret begära in en redovisning av
vilket innehåll som kommer att ingå i delårsrapporten för år 2020. Svar ska
lämnas till budgetberedningen, så att allmänna utskottet får tillfälle att lämna
synpunkter på innehållet ifall att det saknar Norbergsperspektiv.
25. Norbergs kommun, kommunstyrelsen § 107, dnr NBGK 2020/0269. Saken:
Option för fastigheterna Masugnen 1-7 vid Kornettgatan/Stålgatan. Beslut:
Västanfors Hus AB ges en option på de sju lediga tomterna Masugnen 1-7 till
och med den 30 augusti 2021.
26. Norbergs kommun, kommunstyrelsen § 115, dnr NBGK 2020/0262. Saken:
Rapport om insatser för att motverka förfallna områden i Norberg. Beslut:
Rapporten godkänns.
27. Anmälan om miljöfarlig verksamhet, dnr 2020-000435. Avesta Park och
Trädgårdsservice AB 556571-6510. Lagring och bearbetning av Asfaltsspill ca:
2000 ton. Sortering och krossbearbetning, för att sedan transporteras för
återanvändning.
28. Anmälan om miljöfarlig verksamhet, dnr 2020-000422. Sveaskog Förvaltning AB
556016-9020. Husbehovstäkt, borrning, sprängning, krossning samt utkörning av
grusmatrl. Till Sveaskog´s vägnät. Krossning kommer i genomsnitt ske vart annat
år. Önskad tillståndsmängd 150 000 ton under perioden 2020 – 2035.
29. Livsmedelsverket, dnr 2019/04490. Revision livsmedelskontrollen 2019, dnr
2019- 000675 Saken: Uppföljning av Länsstyrelsens och Livsmedelsverkets
revision av livsmedelskontrollen på V-Dala. Skrivelse från Livsmedelsverket med
begäran om svar senast 29 maj.
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