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Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, kl 9.00-10.30 

Beslutande Ledamöter 

Lars-Erik Jonsén (S) ordförande 
Conny Hermansson (C) ersätter Rune Daniels (C)  
Lars-Erik Steger (M) ersätter Anders Ehrling (C) 
Bertil Ryss (C) ersätter Anna-Maja Roos (C) 
Lars Åkesson (C)  
Per Segerstéen (M) 
Bertil Mårshans (S) 
Kjell Wikström (S) ersätter Erja Eloranta (S) 
Olle Johansson (S) ersätter Per-Olof back (S) 

Övriga närvarande Martin Clarstedt, miljö- och byggchef 
Jennie Prans, alkoholhandläggare §§ 101-102 
Fredrik Bengs, byggnadsinspektör § 103 
Joachim Hedbys, byggnadsinspektör § 104 
Monica Bergne, sekreterare 
 

Justerare Lars Åkesson (C) 

Justeringens plats och tid Ungdoms- och fritidsenheten 2017-11-29 kl 10.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 97-106 
 Monica Bergne  

 Ordförande 

  

 Lars-Erik Jonsén (S)  

 Justerare 

  

 Lars Åkesson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-22 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-29 Datum då anslaget tas ned 2017-12-21 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggenheten 
 

Underskrift 

  

 Monica Bergne  
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MOB § 97 

Byte av dag för beredning 

Enheten föreslår byte av dag för beredning från tisdagen den 5 december till 

måndagen den 4 december, på grund av utbildning inom förvaltningen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden godkänner byte av dag för beredning till den  

4 december kl 13.00. 
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MOB § 98 

Datum för sammanträden 2018 

Datum för miljö- och byggnadsnämndens beredningar och sammanträden är 

nu satta för 2018 vilket redovisades för ledamöterna enligt nedan. Veckodag 

är onsdagar med ett undantag. 

24 januari 

21 februari 

21 mars 

25 april 

23 maj 

20 juni 

22 augusti 

18 september (tisdag) 

24 oktober 

21 november 

12 december 

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner datumen. 
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MOB § 99 Dnr 2017/804 311 

Namnsättning av väg Norra Industriområdet 

Ärendebeskrivning 

I samband med att fastighetsbildning och exploatering av Ringens 

Industriområde nu genomförs så till tillkommer en ny väg som saknar 

namn/adresser. Denna väg måste nu namnsättas. 

Ärendet återremitterades vid förra sammanträdet för vidare handläggning. 

Ledamöter från nämnden har fört en dialog med förvaltningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Då industriområdets nuvarande infartsväg heter Åkerivägen föreslår nu 

förvaltningen att den nya vägsträckningen får samma namn, Åkerivägen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet en 

andra gång då ledamöterna inte är eniga om vad som är bäst för 

området. 

   

 

Expedieras: Mark- och planenheten 
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MOB § 100 Dnr KLK 2017/757 

Remiss av förslag till plan för ökad återanvändning och 
hållbar avfallshantering för Gagnef, Leksand, Rättvik 
och Vansbro 

Miljö- och byggnadsnämnden har möjligheten att yttra sig över det 

gemensamma förslaget till plan som framtagits för ökad återanvändning och 

hållbar avfallshantering. 

Planen är samordnad med länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram och 

avses gälla för åren 2018-2022. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot förslaget 

   

 

Expedieras:  Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 795 25 Leksand 

info@dvaab.se 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(14) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

MOB § 101 Dnr 51-2017-00024 

Ansökan om ändrat tillstånd vid Dalhalla, Rättvik 

Ärendebeskrivning 

Rättvik Event AB, 556709-3926, ansöker om utökad serveringstid till 02:00 

samt utökad serveringsyta för servering av starköl, vin, spritdrycker och 

AJA-drycker på Dalhalla, Dalhallavägen 201, Rättvik. Serveringstillståndet 

är avsett att gälla året runt. 

Enhetens förslag till beslut 

Rättvik Event AB, 556709-3926, beviljas utökad serveringstid till 02:00 

samt utökad serveringsyta för servering av starköl, vin, spritdrycker och 

AJA-drycker på Dalhalla, Dalhallavägen 201, Rättvik. Serveringstillståndet 

gäller året runt. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Rättvik Event AB, 556709-3926, beviljas utökad serveringstid till 

02:00 samt utökad serveringsyta för servering av starköl, vin, 

spritdrycker och AJA-drycker på Dalhalla, Dalhallavägen 201, 

Rättvik. Serveringstillståndet gäller året runt. 

   

 

Expediera: Rättvik Event AB, Riksvägen 40, 795 32 Rättvik 
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MOB § 102 Dnr 2017-555 

Tillägg i delegationsordningen för alkohol 

Ärendebeskrivning 

Vid tillsynsbesök enligt alkohollagen (2010:1622, AL) och tobakslagen 

(1933:581, TL) som länsstyrelsen genomförde i kommunen den 2 november 

2017, konstaterade de att det brast i tillsynsansvaret över servering på 

särskilda boenden inte är reglerat i delegationsordningen (AL 8:1 b). 

Länsstyrelsen anser att verksamheten för övrigt följer lagstiftningen i de 

delar som granskats. 

Förslag från enheten att lägga till i delegationsordningen 

Ärendeslag: Beslut att meddela förbud att bedriva servering av 

alkoholdrycker på särskilda boenden 

Lagrum: 9 kap. 20 § 

Delegat: Miljö- och byggnadsnämnden  

Anmärkning: Vid brådskande ärenden även ordförande i nämnd samt 

enhetschef 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att lägga till följande till delegationsordningen: 

Ärendeslag: Beslut att meddela förbud att bedriva servering av 

alkoholdrycker på särskilda boenden 

Lagrum: 9 kap. 20 § 

Delegat: Miljö- och byggnadsnämnden  

Anmärkning: Vid brådskande ärenden även ordförande i nämnd samt 

enhetschef 

   

Expedieras: miljöenheten 
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MOB § 103 Dnr 2017-B190 

Vikarbyn 30:24, om- och tillbyggnad bostadshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Vikarbyn 30:24. 

Åtgärden avser om- och tillbyggnation av ett befintligt fritidshus där åtgärder 

vidtas för att göra byggnaden till ett permanentboende. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några 

områdesbestämmelser.  

Underrättelse och yttranden 

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

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

De tre delägarna av Vikarbyn 30:23 har inkommit med erinran. 

Enhetens förslag till beslut  

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

2. Godta Olle Wiklund, SC0713-15, som kontrollansvarig. 

Enhetens bedömning 

Utsikt från ovanliggande fastighet förändras något men enheten bedömer att 

det inte är betydande olägenhet i PBL´s mening. Utsikt över Siljan finns kvar 

även efter ansökt byggåtgärd.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

- 2. Godta Olle Wiklund, SC0713-15, som kontrollansvarig. 

   

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Ni ombeds 

därför att kontakta miljö- och byggenheten för att komma överens om 

lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. Tekniskt samråd bör ske i god tid 

innan arbetena avser att påbörjas. Syftet med byggsamrådet 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. 
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Åtgärden kräver en kontrollplan, enligt 10 kap. 6 § PBL. Av kontrollplanen 

ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att 

samhällets krav ska uppfyllas. Byggherrens förslag till kontrollplan ska 

skickas in senast till det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden fastställer 

kontrollplanen i startbeskedet.  

Ärendet kan behöva kompletteras med underlag som redovisar att 

energikrav uppfylls, enheten kontaktar byggherren efter besked från 

Boverket. 

Detta lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och 

avslutas inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft (9 kap. 43 § PBL) 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga 

 

Beslutsunderlag  

Ansökan 2017-B190-1 

Teknisk beskrivning 2017-B190-2 

Situationsplan 2017-B190-3 

Ritningar 2017-B190-4, 2017-B190-5, 2017-B190-25 

Yttrande Dala- Vatten och Avfall AB 2017-B190-7 

Grannehörande  

Skrivelse och bilagor 2017-B190-23 

   

 

Summa avgifter: 7 900 kr. Faktura skickas separat. 

Kopia beslut: Fastighetsägare Vikarbyn 30:23 

Underrättelse: Fastighetsägare Vikarbyn 54:56 och Vikarbyn 30:4, 

Skatteverket 
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MOB § 104 Dnr 2017-B214 

Västgärde 9:19 – förhandsbesked 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Västgärde 9:19. 

Förhandsbeskedet avser att stycka fastigheten i två ungefär lika stora delar. 

Detta för att möjliggöra framtida byggnation på avstyckad del, mot nordost, 

med enbostadshus i ett plan med inredd vind på ca 100 m2 byggarea (BYA).  

Vid en bygglovsprövning kommer sökanden mer precisera vad som avses att 

byggas på fastigheten. 

Fastigheten är på 3115 m2 och avstyckad del planeras till 1400-1500 m2 och 

ansluter till kommunalt VA. Dagvatten tas omhand på egen fastighet. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser.  

Yttranden 

Ägare till angränsande fastigheter och remissinstanser har getts möjlighet att 

yttra sig.  

Yttrande från Dala Energi AB och Dala Vatten och Avfall AB, (DVAAB), 

har inkommit. Dala Energi AB har ingen erinran till förhandsbeskedet om 

ingen byggnation sker under luftledning. DVAAB yttrar sig om fastigheten 

bebyggs och att spillvattnet eventuellt inte kan lösas med självfall till 

förbindelsepunkten, får fastighetsägaren själv bekosta en pumplösning. 

Södra Rättviks vägsamfällighet önskar vara delaktiga i en bygglovsprövning 

gällande utfarten till Werkmästergatan. 

Enhetens bedömning 

Enheten bedömer att åtgärden anses kunna uppfylla tillämpliga krav enligt 2 

kapitlet PBL.  

Enhetens förslag till beslut 

Bevilja förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(PBL). 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Bevilja förhandsbesked i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (PBL) 

Villkor 

Dagvatten ska, om möjligt, omhändertas på egen fastighet. Om detta inte kan 

göras ska berörda grannar kontaktas. 

   

Upplysningar 

Fullständiga bygglovshandlingar skall lämnas in för prövning av bygglov. 

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

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

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B214-1 

Situationsplan 2017-B214-2 

Yttrande Dala Energi Elnät AB 2017-B214-4 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B214-5 

 

Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura skickas separat. 

Underrättelse: Fastighetsägare Västgärde 6:11, 10:11, 10:16, 10:20, 11:22 

och 20:7 
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MOB § 105 

Redovisning av delegationer 

Redovisning enligt delegationsordning tagen av miljö- och 

byggnadsnämnden 2017-08-23 MOB § 69. 

 

Beslutande enligt PBL, bilaga 1a 

Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE) 

Byggnadsinspektör Joachim Hedbys (JHS) 

Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b 

Miljöinspektör Martin Clarstedt 

Miljöinspektör Barbro Wallgren 

Miljöinspektör Jennie Prans 

Miljöhandläggare Lotta Kers 

Naturvård/markhandläggare Teresia Holmberg 

Beslutande enligt Alkohollagen, bilaga 1c 

Alkoholhandläggare Jennie Prans  

 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen som därmed läggs 

till handlingarna. 
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MOB § 106 

Information från enheten 

Miljö- och byggenheten informerar om det pågående arbetet, överklagade 

ärenden och om flytten från flygelbyggnaden bland annat. 

   


