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MOB § 1

Verksamhetsberättelse 2015
Miljö- och byggchef Martin Clarstedt redogör inför nämnden om
verksamheten på miljö- och byggenheten under 2015.
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
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MOB § 2

Dnr 2015-B268

Söderås 11:3 – kommunicering förhandsbesked
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked
för uppförande av fritidshus på fastigheten Söderås 11:3.
Tänkt byggnation avser ett fritidshus i en våning utan inredd vind, med en
byggnadsyta på ca 60 m2. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område
och omfattas inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten ansluter till
kommunalt VA och väg in till fastigheten sker från Söderås Storgatu.
Översiktsplanen
Fastigheten Söderås 11:3 ligger inom ett område av nationellt intresse där
det finns både grundläggande och särskilda bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden.
I detta fall påverkas främst riksintresset för kulturmiljö- och naturvård.
I skrivelsen från nämndens sammanträde 2015-11-25 (MOB § 114)
redogjordes vilka nationella intressen som fastigheten omfattades av och
översiktsplanens rekommendationer. Där beskrevs även riksintresse för
kulturmiljövård och förutsättningar för bevarande av riksintresse för
naturvård i södra Rättvik.
Yttrande från grannfastigheter och remissinstanser
Ägare till angränsande fastigheter och remissinstanser har lämnats tillfälle att
yttra sig. Där påtalar nu Dalarnas museum att det är det tredje ärendet om
bygglov på jordbruksmark i Söderås som de hanterar sedan februari 2014
och ser att det kan finnas ett behov av områdesbestämmelser eller dylikt för
området. Länsstyrelsen är ombedda att lämna ett generellt yttrande för hur
Söderås skulle kunna få bebyggas i framtiden men något svar har inte
inkommit.
Ärendehistorik
Ärendet behandlades på nämndens sammanträde den 25 november 2015,
nämnden beslutade att kommunicera om avslag, med hänvisning till 2 kap.
2§, 3§ stycke 1 och 3, 4§, 5§ stycke 2 och 6§ stycke 1 plan- och bygglagen
(PBL) utifrån en bedömning av de allmänna och enskilda intressena som
föreligger ärendet.
Synpunkter från sökande på nämndens beslut MOB § 114/2015
Svar från sökande inkom inom angiven tid den 18 december 2015.
I skrivelse dnr 2015-B268-11 bemötte sökande nämndens resonemang och
de yttranden som inkommit i samband med grannhörandet. Sökandes
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skrivelse redovisas i sin helhet i kallelsen till nämndens sammanträde 20
januari 2016.
Enhetens förslag till beslut

1. Avslå ansökan om förhandsbesked för fritidshus, med hänvisning till
2 kap. 2§, 3§ stycke 1 och 3, 4§, 5§ stycke 2 och 6§ stycke 1 planoch bygglagen (PBL) utifrån en bedömning av de allmänna och
enskilda intressena som föreligger ärendet.
2. Återremittera ärendet för vidare handläggning. Kontakta sökande och
diskutera mindre tomtstorlek. Förslagsvis 1500–2000 m2, för att
säkerställa bibehållande av resterande jordbruks-/ängsmark.
Yrkanden
Lars-Erik Jonsén (S) yrkar på avslag på sökt förhandsbesked (förslag 1).
Kjell Wikström (S) yrkar på återremiss av ärendet (förslag 2).
Proposition
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena.
Röstning
Röstning begärs och följande röstningsordning godkänns:
De som bifaller avslag (förslag 1) röstar nej.
De som bifaller återremittering (förslag 2) röstar ja.
Röstningen utfaller med två (2) nej och 7 (sju) ja.
Ledamöternas röster:
Nej: Lars-Erik Jonsén (S), Bertil Mårshans (S)
Ja: Anders Ehrling (C), Anna-Maja Roos (C), Lars Åkesson (C),
Per-Olof Back (S), Conny Hermansson (C), Kjell Wikström (S),
Rune Daniels (C)
Nämnden beslutar enligt Kjell Wikströms (S) yrkande.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
- Återremittera ärendet för vidare handläggning.
Kontakta sökande och diskutera mindre tomtstorlek till förslagsvis
1500-2000 m2, för att säkerställa bibehållande av resterande
jordbruks-/ängsmark.
Kopia:
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MOB § 3

Dnr 2015-B272

Mäklaren 6 – ändrad användning
Kjell Wikström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
föredragning och beslut.
Ärendebeskrivning
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för
ändrad användning på fastigheten Mäklaren 6, Dalagatan 10.
Åtgärden avser ändrad användning från kontor till HVB-hem för
ensamkommande flyktingbarn och ungdomar eller studentboende, dvs.
verksamhetsklass 3B enligt Boverkets byggregler 5:213.
Verksamheten, i ansökan två angivna förslag, kan ändras beroende på behov
och efterfrågan.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och marken är i plan avsedd
för bostadsändamål.
Åtgärden medför även invändig ombyggnation, om än i begränsad
omfattning. På nedre plan tas receptionen bort och det uppförs en avskiljande
vägg vid entrén till förmån för matrum. Dörr mellan rum 1 och 2 sätts igen
och väntrummet blir till kök. Ytterligare ett badrum med dusch tillkommer
på nedre plan. På övre plan finns inga planerade ombyggnationer, förutom
dörrbyten och höjning av trappräcke. Nedanför trappen monteras avskiljande
dörr, för att bilda två brandceller - en på respektive våning. Automatiskt
brandlarm kommer att installeras. Parkeringsplatser och utrymme för lek och
vistelse anordnas på egen fastighet.
Det finns inga handlingar i arkivet som visar att ändrad användning tidigare
har sökts från garage/verkstad till kontor. Enligt uppgift från fastighetsägaren
så kan det vara ca 30 år sedan den ombyggnationen gjordes. Idag är
övervåningen ämnad för boende och nedervåningen kontor. I ytterväggen
mot angränsande fastighet Mäklaren 5 har fönster monterats, som inte
uppfyller brandskyddskrav. Sökande har enligt bifogad brandbeskrivning för
avsikt att åtgärda detta.
Sökande har meddelat verksamhetens grad till att vid studentboende omfatta
upp till 6 personer och vid HVB-hem upp till 12 personer. Inget betydande
vård- eller behandlingsinslag planeras, utan är tänkt som främst boende.
Yttranden från grannar och remissinstanser
I samband med grannhörande har både positiva och negativa yttranden
inkommit och dessa samt byggherrens svar på yttrandena redovisas på
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sammanträdet. Räddningstjänsten önskar kompletterande uppgifter och
framhåller krav på utförande.
Beslutsunderlag
Ansökan 2015-B272-2
Situationsplan 2015-B272-43
PM Brandskydd 2015-B272-48
Ritningar befintlig byggnad 2015-B272-4
Planritningar 2015-B272-45, 2015-B272-41
Brandskyddsritningar och skrivelse 2015-B272-44
Ritning 2015-B272-52
Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2015-B272-16
Yttrande Dala Energi 2015-B272-17
Yttrande Räddningstjänsten 2015-B272-54
Yttrande Skolan 2 2015-B272-18
Yttrande Skolan 1 2015-B272-27
Yttrande Mäklaren 2 2015-B272-15
Yttrande Mäklaren 3 2015-B272-23
Yttrande Mäklaren 5 2015-B272-28, -14, -24 och -26
Motivering
Miljö- och byggnadsnämnden anser, i likhet med Mark- och
miljödomstolens beslut (P 4644-13, 2014-01-28) att det faktum att
verksamheten omfattas av definitionen hem för vård eller boende (HVBhem) inte nödvändigtvis innebär att verksamheten strider mot detaljplanens
bestämmelse om användning, som för aktuell fastighet är bostadsändamål.
I en samlad bedömning av verksamhetens art och omfattning i det enskilda
fallet, bedömer nämnden att åtgärden inte genererar omgivningspåverkan
utöver den som redan är bedömd och accepterad i gällande detaljplan.
Bedömningen är gjord med förutsättningen att verksamheten inte omfattas
av betydande vård eller behandling, vilket förtydligas genom villkor till
beslut. Om verksamhetens syfte ändras, bedömer nämnden att det kan
behövas en ny prövning av ärendet.
Invändigt tillskapas gemensamhetsutrymmen, kök och ytterligare ett badrum
för att eftersträva hemliknande förhållanden, vilket är en del av syftet med
HVB-hem. Vid bedömning av tillgänglighetskraven i PBL kan avsteg göras
utifrån ombyggnationens omfattning och byggnadens förutsättningar.
Nämndens bedömning är att nybyggnation av WC/badrum ska utföras så att
nedre plan blir tillgänglighetsanpassat och att ytterligare krav på
tillgänglighetsanpassande åtgärder inte ställs.
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Byggnadens placering och utformning medför utökade krav på skydd mot
spridning av brand och därtill bör stor vikt läggas på att boende informeras
om brandskyddsregler och att dessa efterföljs.
Vid användning som studentboende och omfattningen av antalet personer
som är tänkt att vistas i byggnaden, gör nämnden bedömningen att
installationer för hygien och hälsa är fullgott. Som HVB-hem, där upp till
12 personer är tänkt att inrymmas, anser nämnden att installationerna
möjligen är lågt beräknade men bedöms kunna uppfylla sin funktion om
verksamhetsutövaren tillsammans med de boende samarbetar.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Bygglov beviljas i enlighet med 9 kap. 31b § p1 och 31c§,
med villkor att:
1. Verksamheten inte ska ha ett betydande vård- eller
behandlingsinslag.
2. Räddningstjänstens yttrande 2015-B272-54 ska efterföljas.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett
startbesked (enligt 10 kap. 3 § PBL).
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig godtas Kjell Wikström, Västbergs bygatu 25, 795 91
Rättvik, med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Åtgärden kräver en kontrollplan, enligt 10 kap. 6 § plan och bygglagen
(PBL).
Tekniskt samråd skall ske i detta ärende. Ni ombeds därför att snarast
kontakta byggenheten för att komma överens om lämplig tidpunkt för detta
samråd. Tekniskt samråd bör ske i god tid innan arbetena avser att
påbörjas. Syftet med samrådet är att göra en genomgång av arbetenas
planering och de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är
nödvändiga för att byggnaden skall kunna antas uppfylla samhällets
väsentliga egenskapskrav.
Åtgärden kräver ett arbetsplatsbesök, enligt 10 kap. 27 § PBL. Vid det
tekniska samrådet planeras lämplig tidpunkt för arbetsplatsbesök.
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Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.
4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Beslutet kan överklagas, se bilaga
Summa avgifter: 6790 kr. Faktura skickas separat.

Kopia:

Fastighetsägare: Mäklaren 5, Skolan 1

Beslutet underrättas:
Fastighetsägare Hagen 1, 4 och 5, Mäklaren 1, 2, 3, 4, 7, 8, Slöjdaren 5 och
11, Skolan 2 och 3.
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MOB § 4

Dnr 2015-B277

Lerdal 32:29 – Olovlig byggnation
Ärendebeskrivning
På fastigheten Lerdal 32:29, finns bygglov för garage beviljat den 24 augusti
2005 (518/05 MOB § 145), sökt av nuvarande fastighetsägare. Vid syn på
fastigheten den 15 oktober 2015, har miljö- och byggenheten
uppmärksammat att garaget inretts till fritidshus. I arkivsök har inga
uppgifter framkommit som påvisar att bygglov för åtgärden sökts, vilket
bekräftas av fastighetsägaren. Således är det tal om en olovlig byggnation,
eftersom väsentligt ändrad användning enligt 9 kap. 2§ punkt 3 a och b,
plan- och bygglagen (PBL) och 8 kap. 1§ punkt 3-4 i den äldre plan- och
bygglagen (ÄPBL) är bygglovspliktigt.
Fastigheten är på 1750 m2 och ligger inom detaljplanerat område vilket är
förenat med marklov enligt PBL 9 kap. 1 § punkt 1, om förändringar och
utfyllnader av mark görs. Vid syn på plats uppmärksammades även en stor
utfyllnad bredvid byggnaden och miljö- och byggenheten har inte funnit
några handlingar i arkivet som påvisar att marklov för åtgärden sökts, vilket
bekräftas av fastighetsägaren. Även enligt ÄPBL 8 kap. 9 § krävs det inom
detaljplanerat område, marklov för schaktning eller fyllning som medför att
höjdläget för tomt eller mark för allmän plats.
Detaljplan 1993-07-22
Fastigheten är i detaljplanen benämnd som kvartersmark. Längs
fastighetsgräns mot nord och väst anges 4,5 meter prickad mark som inte får
bebyggas. Totalt får högst 15 % av tomtarean bebyggas, bostadshus får
uppföras till en högsta byggnadshöjd av 4,5 meter. Där så prövas lämpligt
kan högra höjd tillåtas för hus med suterrängvåning. Byggnad ska utföras
med sadeltak och med takvinkel om 18-27 grader. Fasader ska vara av trä
och målade i röd, grå eller brun färgton. Yttertak ska vara matta och ha röd
eller grå färgton. Enligt planbestämmelserna sluttar marken i området i
genomsnitt 12 % mot nordväst. Avledning av vattenytan ska ägnas särskild
uppmärksamhet. Särskild omsorg ska läggas vid husens anpassning till
befintliga marknivåer samt skydd mot skador till följd av ytvattenavrinning
och hög grundvattennivå.
Enligt uppgift från fastighetsägaren har fyllnadsmassor i omgångar tillförts
fastigheten i samband med byggnationer på närliggande fastigheter.
Tanken har varit att utfyllnaden ska utgöra underlag för planerad byggnation
av bostadshus och att massorna med naturens hjälp ska få sjunka till sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(15)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-20
Miljö- och byggnadsnämnden

Vid tillsynsbesöket diskuterades dikning på fastigheten och enheten
uppmanade fastighetsägaren att kontakta ägare till berörda fastigheter
angränsande till åtgärden. Markens förutsättningar är sådana att det kan bli
tal om avledande dikning åt flera håll och eventuella trummor, täckdiken
eller fördröjningsmagasin. Fastighetsägaren uppmanades även att kontakta
vägföreningen och Dala Vatten och Avfall AB för att säkerställa att åtgärder
uppfyller de krav som finns. Fastighetsägaren uppgav vid besöket att denne
skulle kontakta markentreprenör för att få förslag på dikning och
dagvattenhantering och utifrån det kontakta berörda parter.
Vidare så påträffades ett fristående litet dass på fastigheten, i närheten av
fastighetsgränsen till Lerdal 32:36. För att dasset ska kunna räknas som
friggebod och därmed undantas bygglovs- eller anmälningsplikt, måste det
finnas ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten, vilket det inte gör idag.
Placering närmare tomtgräns än 4,5 meter kräver grannes medgivande.
Vid tillsynsbesöket informerades fastighetsägaren om att ärendena kommer
att utredas av miljö- och byggenheten och att det kan bli tal om åtgärds- eller
rättelseföreläggande samt byggsanktionsavgifter. Enheten uppmanade
fastighetsägaren att inte använda byggnaden tills dess att ärendet är utrett,
eftersom brandskyddskraven inte är uppfyllda.
Fastighetsägaren har i skrivelse till enheten, inkommen den 2 december 2015
(dnr 2014-B277-2) framfört att:
1.

Garaget ska ändras så att det överensstämmer med tidigare
bygglovshandlingar.

2.

Diket mellan Lerdal 32:29 och Lerdal 40:7 får bero tillsvidare då det
inte åsamkar någon större olägenhet.

3.

Utfyllnad lämnas utan åtgärd så att marken får ”sätta sig” för att senare
justeras inför byggnation.

4.

Dasset flyttas eller rivs under 2016.

Laghänvisning
11 kap. 51 § Plan- och bygglagen
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap. eller i föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap.
2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap. 12 §.
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11 kap. 52 § Plan- och bygglagen
Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till högst 50
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När
regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas till
överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen
avser. Lag (2013:307).
Motivering
Nämnden bedömer att fastighetsägarens skäl till markutfyllnad är rimlig, då
massorna med fördel ska ligga ett tag och sätta sig innan byggnad uppförs,
men klart är att lov inte har sökts. Därmed är inte frågor om möjlig olägenhet
för grannfastigheter på grund av utförd åtgärd utredd gällande
dagvattenhantering eller vilken typ av massor som tillförts fastigheten, för att
bedöma förutsättningar för grundläggning av framtida husbyggnation. Om
ägare till grannfastigheter påtalar olägenhet på grund av utförd
markutfyllnad, utreder enheten det vidare som tillsynsärende.
Innan nämnden beslutar om rättelseföreläggande måste de först ta ställning
till om lovföreläggande ska beslutas. Nämnden bedömer, utifrån skrivelse
från fastighetsägaren, att lovföreläggande för ändrad användning inte är
aktuellt. Nämnden avvaktar tills vidare lovföreläggande gällande
markutfyllnad, då åtgärden kan komma att upptas av kommande
bygglovsansökan om bostadshus. Om förutsättningarna ändras och
bygglovsansökan inte inkommer eller att ägare till grannfastigheter påtalar
olägenhet, kommer nämnden att bedöma frågan igen.
Utifrån förutsättningarna och fastighetsägaren skrivelse, bedömer nämnden
att rättelse kommer göras, vilket är förenligt med beslut.
Rimlig tidplan för rättelse bedöms vara fram till 30 juni 2016.
Yta på fastigheten som fyllts ut med massor är större än angiven ytuppgift i
bilaga 2. Nämnden gör samma bedömning som enheten, att utfyllnad kring
garaget och vändplats i närheten av garaget, samt slänt därtill ska omfattas
av tidigare beviljat bygglov för garaget, och utgör därmed inte olovlig
markåtgärd. Enheten uppskattar att olovlig markutfyllnad omfattar 100 m2,
en yta som får anses vara symbolisk och lågt beräknad, och nämnden
samtycker. Enligt uppgift från fastighetsägaren ska dasset flyttas eller rivas
under 2016 och enheten bedömer att ingen ytterligare påföljd är nödvändig i
detta skede, nämnden gör samma bedömning.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Den 16 december 2015 kommunicerade nämnden om nu fattat beslut
(MOB § 114). Enheten har i dialog med fastighetsägaren den 11 januari
2016 diskuterat kommuniceringen och fastighetsägaren motsätter sig inte
beslutet utan vill göra rätt för sig enligt förslag.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Förelägga fastighetsägaren XX, att vidta rättelse, i enlighet med 11
kap. 20 § PBL, för återställande av fritidshus till garage,
senast 2016-06-30.
2. Förbud mot användning av byggnadsverket som fritidshus, i enlighet
med PBL 11 kap. 33 § stycke 2.
3. Byggsanktionsavgift fastställd till 4 383 kr, i enlighet med 11 kap. 51
§ PBL, för att utan startbesked påbörjat bygglovspliktig åtgärd
gällande ändrad användning.
4. Byggsanktionsavgift fastställd till 5 562 kr, i enlighet med 11 kap. 51
§ PBL, för att utan startbesked utfört bygglovspliktig åtgärd gällande
markutfyllnad.

Upplysningar

När rättelse är utförd, ska fastighetsägaren kontakta miljö- och byggenheten
för syn av byggnaden.
Kontakta miljö- och byggenheten för mer information.
Faktura skickas separat.
Bilagor
Bilaga 1 – beräkning byggsanktionsavgift byggnad
Bilaga 2 – beräkning byggsanktionsavgift mark
Situationsplan
Foton från tillsynsbesök

Expedieras: Fastighetsägare Lerdal 32:29
Beslutet underrättas: fastighetsägare Lerdal 40, Lerdal 40:8, Lerdal 32:34
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MOB § 5

Dnr 2015-B256

Vikarbyn 6:21 – Information tillbyggnad fritidshus
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Vikarbyn 6:21, Vikarbystrand 28.
Ärendet hanterades på nämndens sammanträde den 16 december 2015 då
beslut om kommunicering om avslag togs (MOB § 112)
Ett möte har hållits hos miljö- och byggenheten den 15 januari då ombud för
sökande diskuterade ändringar av byggnadsytor och utformning.
På sammanträdet redogjorde enheten för vad som framkom på mötet.
Byggherren ska skicka in ritningar på de ändringar som planerats, och
närmast berörda granne ska ges skälig tid att ta del av och besvara dessa
innan nämnden åter fattar beslut i ärendet.
Nämnden tar emot informationen.
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MOB § 6

Redovisning av delegationer
Redovisning enligt delegationsordning tagen av
miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-29, MOB § 40.
Beslutande enligt PBL, bilaga 1a
Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE)
Bygglovshandläggare Kajsa Snihs (KSN)
Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b
Miljöinspektör Martin Clarstedt
Miljöinspektör Barbro Wallgren
Miljöinspektör Otto Virack
Miljöinspektör Jeanette Back
Miljöhandläggare Lotta Kers
Natur- och miljösamordnare Pia Söderström
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen som läggs till
handlingarna.
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