
Sammantradesprotokoll 

Miljo- och byggnadsnamnden 2022-10-05 

Plats och tid 

Beslutande 

Ovriga deltagare 

Utses attjustera 

Plats och tid 

Underskrifter: 

Sekreterare 

Ordfurande 

Justerande 

Organ 

Sammantrlidesdatum 

Datum fur 
anslags uppslittande 
Forvaringsplats fOr 
protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign. 

Stora sammantr!idesrummet, kommunhuset 
Onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 15:00-16:40 

Anders Jakobsson (S) ordfurande 
Klaus Jesse (S), vice ordfurande 
Bo Oberg (M) 
Eric Zillen (L) 
Kent Lignell (SD) 

Angelique Nystrom, furvaltningschef, Miljo- och bygg 
Thomas Vilander, kommunsekreterare 

Eric Zillen {L) 

Kommunhuset, onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 17 

··· ··~ ·~ ··· ·· 
Thomas Vilander 

4t./b.a,, ~ii&--,-
-~'::s Jakobss9~) · · 4:. _I 

-~~---~ ·-······ 
Eric Zillen (L) 

Anslagsbevis 

Justeringen har tillk!innagivits genom anslag 

Miljo- och byggnadsnlimnden 

2022-10-05 

Datum fur 

Paragrafer 
§ 74-83 

2022-10-06 anslags nedtagande 2022-10-27 

Kommunkontoret 

Utdragsbestyrkande 

Sid 113 



Skin~~tte~ 
~ -- mun 

Miljo- och byggnadsnamnden 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-05 

Paragrafsammanstallning 

§ 74 Pagaende arenden 
§ 75 Forvaltningschefen inforrnerar 
§ 76 Delarsbokslut per 2022-08-31 for Miljo- och byggnadsnamnden 
§ 77 Anstallningsforrn for uppdrag, detaljplaner 
§ 78 Delgivningar 
§ 79 bvriga fragor 
§ 80 Ansokan om bygglov avseende tillbyggnad av kiosk/pizzeria pa 

fastigheten, Vatterskoga 4:34 
§ 81 Ansokan om djurhallning inom detaljplanelagt omrade pa fastigheten 

Holmsbovallen 1: 13/1: 15 

Sid 114 

§ 82 Forelaggande med vite om atgarder pa ovardad tomt pa fastigheten Laggarbo I :65 
§ 83 Delegationsbeslut 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Miljo- och byggnadsnamnden 

§ 74 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-05 

Pagaende arenden 

Sid 115 

Miljo- och byggnadsnamnden far vid sammantradet muntlig information om pagaende 
arenden. 

Forvaltningschefen foredrar arendet. 

I arendet yttrar sig Anders Jakobsson (S). 

Ordforanden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att lagga informationen till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 



Skinnskatta~ 
~ ltk1mmun 
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§ 75 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-05 

Forvaltningschefen informerar 

Sid 116 

Forvaltningschefen for miljo- och byggnadsforvaltningen ger aktuell information vid 
sammantradet med miljo- och byggnadsnamnden. 

Forvaltningschefen informerar om att: 

Ny miljoinspektor med inriktning halsoskydd och livsmedel borjar 

Rekryteringen avbrutits gallande miljoinspektor med inriktning avlopp. 

Planhandlaggaren har avslutat sin anstallning. 

Det forts dialog med konsultforetag betraffande tjanst som planhandlaggare. 

Fa inkommande arenden gallande bygglov. 

Okat antal arenden betraffande ansokningar for nya eldstader. 

Revision inom tobak kommer genomforas digitalt 13 oktober. Ordforanden i Miljo- och 
byggnadsnamnden samt representant fran oppositionen deltar. 

Beslut om ny verksamhetsplan har tagits gallande Mitt miljosamverkan. 

Mitt miljosamverkan inbjuder till utbildning for politiker och namnder den 30 mars i 
Vasteras. 

I arendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Klaus Jesse (S), Bo Oberg (M) och Eric Zillen (L). 

Ordforanden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att lagga informationen tillhandlingarna. 

Justerandes sign. U tdragsbestyrkande 
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§ 76 MBN 2022-525-400 

Delarsbokslut per 2022-08-31 for miljo- och 
byggnadsnamnden 

Forvaltningen har upprattat en ekonomisk uppfoljning for perioden 2022-01-01- 2022-08-31 
for m iljo-och byggnadsnamnden. Budgetuppf6ljningen redovisar utfall, prognos och 
nyckeltal. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

Forvaltningschefen foredrar arendet. 

I arendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Klaus Jesse (S), Kent Lignell (SD) och Bo Oberg 
(M). 

Ordforanden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att godkanna delarsbokslut per 2022-08-31 for miljo- och byggnadsnamnden. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 77 MBN 2022-558-209 

Anstallningsform for uppdrag, detaljplaner 

Forvaltningen har genomfort en direktupphandling och behaver fa ett beslut fran namnden 
att en konsult kan anlitas for uppdraget med framtagande och revideringar av detaljplaner. I 
upphandlingen stalldes krav pa att framtaget material av detaljplaner skulle garas enligt 
Boverkets foreskrifter om detaljplaner, vilket innebar att forvaltningen inte behaver kopa in 
nagot system for framtagande av detaljplaner. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

Forvaltningschefen foredrar arendet. 

I arendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Eric Zillen (L), Klaus Jesse (S) och Bo Oberg (M). 

Ordforanden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att godkiinna att en konsult anlitas for uppdraget med framtagande och revideringar av 
detaljplaner. 

att genomfora en direktupphandling med ett maxtak pa 700 000kr. 

att pabarja en reguljar upphandling av en konsult for det langsiktiga behovet. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 



Miljo- och byggnadsnamnden 

§ 78 

Delgivningar 

Sam ma ntradesprotokol I 

2022-10-05 

Mark- och miljodomstolen, Nacka tingsratt 
2022-08-25 
Mal nr P 4714-22 
MBN 2022-234-231 

Sid 119 

Underrattelse om beslut i overklagande avseende bygglov for tillbyggnad av enbostadshus 
inom fastigheten Solmyra 2:77 i Skinnskattebergs kommun. 

Lantmateriet 
2022-09-27 
Arendenr: U21390 
MBN 2022-552-245 
Underrattelse om beslut i avslutat lantmateriforrattning avseende Avstyckning fran 
Haraldsjo I: I och fastighetsreglering berorande Riddarhyttan I: 119 m.fl. 

I arendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Klaus Jesse (S), Kent Lignell (SD) och Bo Oberg 
(M). 

Ordf"oranden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att lagga delgivningarna till handlingarna. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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2022-10-05 

Inga ovriga fragor stalldes vid dagens sammantrade. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 

Sid 120 
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MBN 2022-504-232 

Ansokan om bygglov avseende tillbyggnad av kiosk/pizzeria 
pa fastigheten, Vatterskoga 4:34 

En ansokan har inkommit for tillbyggnad av kiosk/pizzeria kallad "Barestadskiosken" pa 
fastigheten Vatterskoga 4:34. En tjansteskrivelse i arendet finns upprattad. 

Forvaltningschefen foredrar arendet. 

I arendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Klaus Jesse (S), Kent Lignell (SD) och Bo Oberg 

(M). 

Ordioranden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnlimnden beslutar 

att bygglov beviljas for tillbyggnad av kiosk/pizzeria pa fastigheten Vatterskoga 4:34 med 
stod av 9 kap. 30 och 31 d §§ Plan- och bygglagen (2010:900) 

att for atgarden kravs inte nagon kontrollansvarig. Byggherren ansvarar sjalv for kontrollen 
av genomforandet. 

Skal for beslut 

Den de! av fastigheten dar kiosken stat idag utpekas i detaljplanen som parkmark. Kiosken 
byggdes under 1980. Avsteg fran detaljplanen gjordes 1999-04-28 da bygglov beviljades for 
tillbyggnad/andrad anvandning till restaurang/pizzeria med motivering att den befintliga 
kiosken uppfordes 1980 med dispens fran davarande bygglagstiftning. Skalet som angavs var 
att verksamheten sedan lange var etablerad och den planerade atgarden bedomdes som en 
mindre avvikelse fran planen. 
Bygglov beviljades 2010-05-31, MBN 2009-0695-232 for tillbyggnad av byggnaden och 
slutbevis utfardades 2016-08-30. 

Avsteg fran detaljplanen har sedan aven beviljats for tillbyggnad 2017-04-19, MBN 2017-
0093-23 I. Bygglovet har inte utnyttjats. 

Bygglov har liven beviljats for en storre tillbyggnad 2020-11-05 § 77, MBN 2020-531-232 
som den sokande meddelat inte kommer att utnyttjas. 

Detaljplanen vann laga kraft den 19 januari 1959. De aldre detaljplanerna har ingen sarskild 
genomforandetid utan man fcirutsatte att de genomfordes inom vad som ansags vara rimlig 
tid. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Enligt 9 kap. 31 c § PBL far ett bygglov beviljas med en avvikelse ifall genomforandetiden 
for en detaljplan !opt ut. Om atgarden ar forenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 
angeliiget gemensamt behov eller ett allmiint intresse. Enligt 9 kap. 3 Id§ PBL ska en samlad 
bedomning goras av den avvikande atgard som sokts och de som tidigare har godtagits. 

Avvikelsen har godtagits vid ett flertal tidigare bygglov med motivering att atgarden ar 
forenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmant intresse samt vara en liten 
avvikelse. 

Vid en samlad bedomning enligt 9 kap. 3 Id § PBL bedoms atgarden vara forenlig med 
planens syfte och bedoms sammantaget som en liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § 1. 
PBL. Ansokan bedoms uppfylla kraven for bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Upplysningar 

Bygglov upphor att galla om atgarden inte paborjats inom tva ar och avslutats inom fem ar 
fran den dag da beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 

Byggnadsarbetena far enligt 10 kap. 3 § PBL inte startas innan startbesked meddelats. 

Byggnaden far enligt 10 kap. 4§ PBL inte tas i bruk innan slutbesked har utfiirdats. Det 
innebar exempelvis att byggnadsverket inte far mobleras, anvandas som forrad eller liknande 
innan slutbesked ar utfardat. 

Byggherren ansvarar for att konstruktionen uppfyller gallande normer. Miljo-och 
byggnadsnamnden gor enligt PBL ingen detaljgranskning av konstruktionen. 

Beslutet gar att overklaga, besvarshanvisning skickas tillsammans med beslut. 

Avgift 

Avgiften for bygglovet ar 6 414 kr i enlighet med faststalld taxa av kommunfullmaktige. 
Berakning av avgift: OF x (HF! + HF2) x mPBB x N x + annons i PolT + KOM 
4 x ( 15 + 15) x 48,3 x 0,8x + 23 l + 1546=64 l 4 kronor 
Avgiften skickas pa separat faktura. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

/ 



Skinnskatt~~ 
~ "Jdmmun 

Miljo- och byggnadsnamnden 

§ 81 

Sammantradesprotokoll 

2022-10-05 Sid 123 

MBN 2022-496-308 

Ansokan om djurhallning inom detaljplanelagt omrade pa 
fastigheten Holmsbovallen 1 :13/1 :15 

Miljo-och byggnadskontoret fick klinnedom om djurhallningen under varen 2022 och 
uppmanade fastighetsagaren att soka om tillstand for pagaende djurhallning. En ansokan om 
djurhallning inom detaljplanelagt omrade inkom 2022-08-18 fran fastighetsligaren, 
Holmsbovallen I: 13/1: 15. En tjansteskrivelse i lirendet finns upprlittad. 

Forvaltningschefen foredrar lirendet. 

I lirendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Klaus Jesse (S), Kent Lignell (SD), Eric Zillen (L) 

och Bo Oberg (M). 

Ordioranden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att tillstand beviljas Anna Sorensson for hallande av max atta honor och en tupp pa 
fastigheten Holmsbovallen 1: 13/Holmsbovallen 1: 15. 

For tillstandet galler foljande villkor: 

1. Lagring av spillning och stro fororenat av spillning ska omhandertas och 
lagras/komposteras sa att detta inte foranleder olagenheter genom luktstorning eller andra 
olagenheter for narboende grannar. 
2. Hallandet av beviljade fjaderfan far inte foranleda olagenheter for mlinniskors halsa 
genom luktstorningar, ljudstorningar eller andra oliigenheter for omgivningen. 
3. Tuppen ska hallas inomhus mellan kl. 22.00-07.00 vardagar och mellan kl. 22.00-09.00 pa 
helger under perioden l juni till 3 1 augusti. 
4. Djurhallningen ska ske sa att djurskyddslagen och Jordbruksverkets bestiimmelser foljs. 
5. Tillstandet lir personligt och kan inte overlatas. 
6. Tillstandet gliller tillsvidare. 

Skal till beslut 

Miljo- och byggnadsnamnden har som policy vid tillstandsprovningar gallande hallandet av 
fjaderfa inom detaljplanelagt omrade att endast bevilja totalt tio honor och ingen tupp. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Miljo- och byggnadsnamnden har vid ett tillfalle beviljat tupp inom detaljplanelagt omrade, MBN 
2019-179-308. Namndens bedomning var att det var ett detaljplanerat sommarstugeomrade med 
ett fatal permanentboende belaget pa landsbygden. 

Sokande visar att foder och hantering av godsel hanteras pa ett godtagbart satt for att forhindra 
olagenheter for manniskor halsa eller miljo. 

Miljo- och byggnadsnamnden anser att tuppen kan orsaka storningar och darfor behovs ett villkor 
for att minimera storning under semesterperioden, juli till augusti, da tler i omradet kan bli 
storda. 

Miljo- och byggnadsnamnden anser att tillstand for hallande av atta hons och en tupp inte ska 
innebiira risk for olagenheter for manniskors halsa eller miljo. Tillstandet ar forenat med 
villkor for att minimera risken for att olagenheter ska uppsta. 

Beslutet fattas enligt 2 kap 3 § Miljobalken, forordningen l 998:899 om miljofarlig 
verksamhet och halsoskydd 36 §, 39 § och 3 § Lokala halsoskyddsforeskrifter for 
Skinnskattebergs kommun. 

Upplysningar 

Bygglov/bygganmalan kravs for uppforande av nya byggnader och kontakt bor tas med miljo-och 
byggnadsforvaltningen. 

Avgift 

Enligt beslut i kommunfullmaktige tas en avgift ut for tillstandsarenden. 
En faktura pa 941 kronor kommer att skickas separat. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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MBN 2021-400-207 

Forelaggande med vite om atgarder pa ovardad tomt pa 
fastigheten XXX XX 

Den 1 O juni 2021 fick byggnadsniimnden ett anonymt klagomal om att fastigheten var 
ovardad. Fastigheten ligger i ett fritidshusomrade utmed en grusviig som gar igenom 
omradet. Till fastigheten angriinsar samfallighetsforeningen mark och en stig passerar 
fastigheten till foreningens gemensamma gronomrade samt till badplats. 
En utredning startats och den 11 juni 2021 besokte byggnadskontoret fastigheten. Det kunde 
konstateras att klagomalet var befogat. En tjansteskrivelse i iirendet finns upprattad. 

Forvaltningschefen foredrar iirendet. 

I iirendet yttrar sig Anders Jakobsson (S), Klaus Jesse (S), Kent Lignell (SD) och Bo Oberg 
(M). 

Ordforanden stliller Cragan om miljo- och byggnadsnlimnden lir redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att med stod av 11 kap. 19 och 37 §§ Plan-och bygglagen (2010:900) fcirelliggs XXX XXX 
med personnummer XXXXXX-XXXX, ligare till fastigheten XXX XX, med adress XXX, 
XXX, att senast tre manader efter det att beslutet delgivits, utfora atgarder enligt fciljande 
punkter. 

I . Forsla bort baten fran tomten, foto 1 
2 . Forsla bort dack, plasttunna, plastdunkar, diverse brate trlimaterial, tradgardsmobler 
och annat brate mellan baten och husvagnen med regnr. XXX XXX, foto 2, 3, 4 
3. Fors la bort sopsackar med inneha ll, foto 5 
4 . Forsla bort grasklippare, foto 6 
5. Forsla bort takplatar, virke och isolering vid komplementbyggnad, foto 7 och 8 
6. Forsla bort eller anviinda draneringsror, foto 9 
7. Forsla bort presenning och plastdunk, foto 9 

att Forelaggandet fcirenas med ett vite om 20 000 kronor ifall atglirderna inte bar utforts inom 
angiven tid. 

Sklil for beslut 

Fastigheten ligger med ett lage dar manga miinniskor passerar tomten till 
samfallighetsforeningens gemensamma gronomrade samt badplats. Den ligger liven i anslutning 
till vagen som passerar omradet och man kan se bat samt ovriga saker fran vagen samt stigen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Tomten ar sa pass ovardad att den ar en vasentlig olagenhet for omgivningen och det finns 
pataglig risk for manniskors sakerhet. Risk finns att barn och ungdomar uppehaller sig pa tomten 
och kan darmed komma att skada sig. 

Mot bakgrund av detta bedomer namnden att tomten inte uppfyller kraven i 8 kap. 15 § PBL. 
Inget av dem begarda atgardema har utfcirts och i och med fastighetens lage med insyn fran flera 
hall bedoms atgarder behova vidtas omgaende. Darav fcireslar byggnadskontoret ett forelaggande 
med vite da risk finns med ett fcirelaggande utan vite inte kommer att fciljas. 

Enligt 3 § lagen om vite skall vitet faststallas till ett belopp som kan antas fcirma den berorda att 
fcilja forelaggandet och som star i proportion till samhallets intresse av att fcirelaggandet fullfciljs. 
Namnden bedomer att vitesbeloppet bedoms vara skaligt. 

Upplysningar 

Information om hur man overklagar byggnadsnamndens beslut enligt plan-och bygglagens 
13 kap 3 § bifogas beslutet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 83 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut redovisas enligt bifogad iirendelista. 

I iirendet yttrar sig Anders Jakobsson (S) och Bo Oberg (M). 

Sid 127 

Ordrdranden staller fragan om miljo- och byggnadsnamnden ar redo att ga till beslut 
och finner fragan med ja besvarad. 

Miljo- och byggnadsnamnden beslutar 

att godkiinna redovisningen av delegationsbeslut enligt bifogad forteckning. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Handelse 
Diarienummer 
Namn 
Arendetyp 
Hlindelsekategori 
Sekretess 
MBN-2022-495 
Karin Svantesson 
Bostlider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-497 
Thomas Lind 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-475 
Eva Milton 
Tillstand, dispenser 
Delegationsbeslut 

MBN-2021-494 
Irma Pesonen 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-355 

Handelsedatum 

2022-08-18 

2022-08-19 

2022-08-19 

2022-08-24 

2022-08-25 
Skiinnskattebergs kommun 
Miljostorande industri/verksamhet 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-479 2022-08-26 
ALICE ANITA GUFLER 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-503 
Arvidsson Lars 
Bostiider 
Delegationsbeslut 

2022-08-29 

MBN-2022-139 2022-08-29 
ASTRID BRITT-MARI LITZEN 
Enskilda V A-anliiggningar 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-505 
Maik Sbresny 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

2022-09-01 

Riktning Handlaggare 
Fastighetsbeteckning 
Arendemening 
Rubrik 

Utgaende ANN 
Viitterskoga 4:400 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Holmsbovallen 1 :41 

Tillhor postlista 

Avloppsanliiggning for bad-, disk- och tviittavlopp 
Tillstand till inriittande av avloppsanliiggning 

Utgaende AJ 
Bernshammar I :9 
Installation av viirmepump 
Forelaggande med forsiktighetsmatt 

Utgaende ANN 
HALSBO 1:3 
Ej bygglovspliktig atgiird, Attefallshus 
Beslut om avvisning av iirende 

Utgaende AJ 
Amthyttan 4:29 
Miljofarlig verksamhetNy verksamhet med planerat startdatum 
Foreliiggande med forsiktighetsmatt 

Utgaende ANN 
Vastanhed l : 115 
Inriittande av avloppsanliiggning for bad, disk, tviitt och WC-avlopp 
Tillstand till inrattande av avloppsanliiggning 

Utgaende ANN 
VA TTERSKOGA 4:268 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Solmyra 2:54 
lnventering Solmyra 
Beslut att avsluta tillsynsarende av enskilt avlopp 

Utgaende ANN 
Viistanhed I : 159 
lnrattande av avloppsanliiggning for bad, disk, Mitt och WC-avlopp 
Tillstand till inriittande av avloppsanliiggning 

1 (5) 



Handelse 
Diarienummer 
Namn 
Arendetyp 
Hiindelsekategori 
Sekretess 
MBN-2022-367 
Beck Olle 
Bostader 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-511 
Abrahamsson Lars 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-510 
Peter Andreas Frank 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-506 

Hiindelsedatum 

2022-09-01 

2022-09-05 

2022-09-06 

2022-09-06 
Ing-Britt Marianne Bergstrom 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2021-747 
Susanne Von Walden 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-393 
Linda Soneryd 
Bostiider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-517 
Ladman Chrisler 
Bostader 
Delegationsbeslut 

MBN-2021-123 
Eva Lindblom 
Enskilda V A-anliiggningar 
Delegationsbeslut 

2022-09-06 

2022-09-06 

2022-09-07 

2022-09-08 

MBN-2022-102 2022-09-08 
LENNART JOCKE LIDQUIST 
Enskilda VA-anliiggningar 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-519 
Owe Pettersson 
Bostader 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-520 

Bostiider 
Delegationsbeslut 

2022-09-08 

2022-09-08 

-~ 

Riktning Handliiggare 
Fastighetsbeteckning 
Arendemening 
Rubrik 

Utgaende ANN 
Baggbyn l :23 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om slutbesked 

Utgaende ANN 
Donmora 2:69 

Tillhor postlista 

lnriittande av avloppsanliiggning for bad, disk, Mitt och WC-avlopp 
Tillstand till inriittande av avloppsanliiggning 

Utgaende ANN 
Laggarbo 1:61 
lnriittande av avloppsanliiggning for bad, disk, tviitt och WC-avlopp 
Tillstand till inriittande av avloppsanliiggning 

Utgaende ANN 
Laggarbo 1 :47 
Inriittande av avloppsanliiggning for bad, disk, tviitt och WC-avlopp 
Tillstand till inriittande av avloppsanliiggning 

Utgaende ANN 
TAKTEN 1:32 
Bygglov, nybyggnad, viixthus 
Beslut om slutbesked 

Utgaende ANN 
Bemshammar I :21 
Bygglov, nybyggnad, vedbod/forrdd 
Beslut om bygglov och startbesked 

Utgaende ANN 
Stall berg et 1 : 17 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Viistanhed 1 :52 
Avloppsinventering 2021 
Beslut om avslut av tillsynsiirende 

Utgaende ANN 
Solmyra l :51 
Solmyra Inventering 
Beslut om att avsluta tillsynsiirende, avlopp 

Utgaende ANN 
Viitterskoga 4:371 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 

Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 
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Handelse 
Diarienummer 
Namn 
Arendetyp 
Hiindelsekategori 
Sekretess 
MBN-2022-518 
Emely Lonnberg 
Bostlider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-338 
Marie Ostmark 
Bostader 
Delegationsbeslut 

Hiindelsedatum 

2022-09-08 

2022-09-12 

MBN-2022-476 2022-09-15 
Kenneth Holmberg 
Bostader 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-11 2022-09-16 
Gunnar Gustavsson 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-478 2022-09-16 
Maria Pflhlsson 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-101 2022-09-19 
Hans Ragnar Lofgren 
Enskilda V A-anlaggningar 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-480 2022-09-19 
Hans Ragnar Lofgren 
Renhflllning, allmant 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-47 2022-09-19 
Kerstin Tapper 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-484 2022-09-20 
Sofia Giakoumaki 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-399 2022-09-20 
Jan Sjogren 
Bostiider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-524 
Onur Esinsel 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

2022-09-21 

Riktning Handliiggare 
Fastighetsbeteckning 
Arendemening 
Rubrik 

Utgflende ANN 
Vatterskoga 4:86 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgflende ANN 
Skinnskatteberg Vatterskoga 4:258 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om slutbesked 

Utgflende ANN 
Sotebo 1:13 

Tillhor postlista 

Eldstad/rokkanal Ersatt gamma! kamin mot ny braskamin 
Beslut om slutbesked 

Utgflende ANN 
Solmyra 2:53 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om slutbesked 

Utgflende ANN 
Solmyra 2:16 
lnrattande av avloppsanlaggning 
Tillstflnd till inrattande av avloppsanlaggning 

Utgflende ANN 
Solmyra 1 :50 
Inventering Solmyra 
Beslut om avslut av tillsynsarende 

Utgflende ANN 
Solmyra l :50 
Forlangd slamtomningsintervall/uppehflll i slamtomning 
Beslut forlangt hamtningsintervall av slam 

Utgflende ANN 
Tomasbo 1:10 
Bygglov, nybyggnad, fritidshus 
Beslut om startbesked 

Utgflende ANN 
Skinnskatteberg Ovre Uggelfors 3:81 
Bygglov, fritidshus 
Beslut om bygglov 

Utgaende ANN 
Angelbo l : 10 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om slutbesked 

Utgflende ANN 
Holmsbovallen l :33 
Inrattande av avloppsanlaggning for bad, disk, tvatt och WC-avlopp 
Tillstfind till inrattande av avloppsanlaggning 
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Handelse 
Diarienummer 
Namn 
Arendetyp 
Hiindelsekategori 
Sekretess 
MBN-2022-507 
Per Rikard Soderback 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-538 
Anders Kraft 
Bostader 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-389 

Hiindelsedatum 

2022-09-21 

2022-09-22 

2022-09-22 
Bjorn Sven Olav Gripenskog c/o Anette 
Bengtsson 
Ovardad fastighet 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-508 2022-09-22 
Ann-Sofie Juno dodsbo c/o Georges Samourkas 
Ovardad fastighet 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-530 
Anna Kall 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-545 
EVA LOTTA EISNER 
Renhallning, allmant 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-349 
Peter Bergvall 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

2022-09-26 

2022-09-26 

2022-09-26 

MBN-2022-537 2022-09-26 
OLOV GREGER SJOBLOM 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-544 
Eva Andersson 
Bostiider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-405 
Per Westberg 
Bostiider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-554 
Hans-Ove Emanuelsson 
Fritidsbebyggelse 
Delegationsbeslut 

2022-09-27 

2022-09-27 

2022-09-27 

Riktning Handliiggare 
Fastighetsbeteckning 
Arendemening 
Rubrik 

Utgaende ANN 
Laggarbo 1 :27 

Tillhor postlista 

Jnrattande av avloppsanlliggning fcir bad, disk, tvatt och WC-avlopp 
Tillstand till inrattande av avloppsanHiggning 

Utgaende ANN 
Viistanhed 1 :90 
Anmiilan Eldstad/Rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Riddarhyttan 1: 129 

Klagomal - Forfallet hus, skriipig tomtSaharaviigen 3, Riddarhyttan 
Forelliggande om atgiirder pa ovardad byggnad 

Utgaende ANN 
FRAMSHYTT AN 1: 13 
Klagomal ovardad fastighet 
ForeHiggande om atgiirder pa ovardad byggnad 

Utgaende ANN 
Vastanhed 1: 106 
Bygglov fcir altan 
Beslut om bygglov och startbesked 

Utgaende ANN 
Viistanhed 1 :77 
Forlangd slamtomningsintervall/uppehall i slamtomning 
Tillstand till fcirliingt slamtomningsintervall 

Utgaende ANN 
Godkiirra I :36 
Bygglov, nybyggnad av fritidshus 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Viistanhed I :32 
Inrattande av avloppsanliiggning for bad, disk, tvatt och WC-avlopp 
Tillstand till inrattande av avloppsanHiggning 

Utgaende ANN 
JERAN 1:2 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Holrnsbovallen 1 :39 
Eldstad/rtikkanal 
Beslut om slutbesked 

Utgaende ANN 
Sundsbron 1 :2 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 
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Handelse 
Diarienummer 
Namn 
Arendetyp 
Hiindelsekategori 
Sekretess 
MBN-2022-392 
Gustavsson Per 
Bostiider 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-553 
Soren Strand 
Bostader 
Delegationsbeslut 

Hiindelsedatum 

2022-09-27 

2022-09-27 

MBN-2022-547 2022-09-27 
Vattenfall Eldistrubution AB 
Anlaggningar, idrottsplatser, parkeringar m m 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-536 2022-09-27 
Lena Elg Anette Elg Lamm in en Stina Elg Anna
karin Hoffman 
Avlopp 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-535 2022-09-28 
Roland Waara Marie Bergslund 
Tillstand, dispenser 
Delegationsbeslut 

MBN-2022-556 2022-09-28 
Dennis och Pennelope Larsson 
Tillstand, dispenser 
Delegationsbeslut 

Riktning Handliiggare 
Fastighetsbeteckning 
Arendemening 
Rubrik 

Utgaende ANN 
Fama 2:59 
El dstad/rokkanal 
Beslut om slutbesked 

Utgaende ANN 
Fama 2:48 
Eldstad/rokkanal 
Beslut om startbesked 

Utgaende ANN 
Karrbo 1:53 
Bygglov Ombyggnad elnat 
Beslut om bygglov och startbesked 

Utgaende ANN 
Bubbarsbo 1 :60 

Tillhor postlista 

Inrattande av avloppsanlaggning fcir bad, disk, tvatt och WC-avlopp 
Tillstand till inrattande av avloppsanlaggning 

Utgaende AJ 
Riddarhyttan 1: 146 
Installation av varmepump 
Foreliiggande med fcirsiktighetsmatt 

Utgaende AJ 

Installation av varmepump 
Forelaggande med fcirsiktighetsmatt 
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