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MOB § 85  

Studiebesök  

Nämndens ledamöter inleder dagens sammanträde med studiebesök i 

Söderås och Västgärde inför kommande ärenden på dagens sammanträde. 
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MOB § 86 Dnr 2017/804 311 

Namnsättning av väg Ringens industriområde 

Ärendebeskrivning 

I samband med att fastighetsbildning och exploatering av Ringens 

Industriområde nu genomförs så tillkommer en ny väg som saknar 

namn/adresser. Denna väg måste nu namnsättas. 

Då industriområdet kallas för Ringen och den aktuella vägen går i en ring 

genom området föreslår förvaltningen att vägen döps till Ringvägen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att vägen döps till Ringvägen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att återremittera ärendet då flera frågor kring 

namnet uppstod. Dialog ska ske med berörd enhet. 

   

Expedieras: mark- och planenheten 
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MOB § 87 Dnr 51-2017-00018 

Underrättelse från Förvaltningsrätten 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten i Falun ger miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att 

yttra sig i mål 4367-17 Domare 6, gällande överklagan av nämndens beslut 

att avslå ansökan om utökat serveringstillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622). 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sin tidigare ståndpunkt 

gällande alkoholtillstånd. 

   

Expedieras:  Förvaltningsrätten i Falun 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(24) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

MOB § 88 Dnr 2017-B184 

Vikarbyn 14:26 – ändrad användning 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan om bygglov inkommit för 

åtgärd på fastigheten Vikarbyn 14:26. Åtgärden avser ändrad användning för 

verksamhet i fastighetens komplementbyggnad, från bilverkstad till 

restaurang/konferens.  

Fastigheten är på 2 172 m2 och är ansluten till kommunalt VA-

ledningssystem. På fastigheten anordnas även parkeringsplatser och 

beskriver uteservering juli-augusti. 

Alkoholhandläggare/miljöinspektör hanterar parallellt en ansökan om 

serveringstillstånd. 

Den 18 oktober 2017 inkom byggherren med revidering av ansökan, som nu 

avser tidsbegränsat bygglov på två år. 

Detaljplan/områdesbestämmelser/övrigt 

Fastigheten omfattas av detaljplan 1964-04-22 A12 som anger område för 

bostadsändamål, fristående hus.  

Både tidigare verksamhet (bilverkstad) och nu ansökt verksamhet utgör 

avvikelser från detaljplanen. 2004-02-17 beviljades bygglov (dnr 41/03 § 20) 

för 111 m2 tillbyggnad garage, men enheten har inte funnit några handlingar 

i arkivet som påvisar att tidigare verksamhet med bilverkstad hanterats 

genom bygglov. Idag bedrivs ingen bilverkstad på fastigheten och de nya 

ägarna av Vikarbyn 14:26 har påbörjat invändig ombyggnation, vilket av 

enheten i dagsläget inte bedöms utgöra olovlig byggnation. 

Underrättelse och yttranden 

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

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

hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat utskicket till en 

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

vara påverkade av buller, ökad trafikmängd eller annan anledning. 

Svarsfrekvensen har varit god och yttranden har inkommit från samtliga 

underrättade. Byggherren har getts möjlighet att bemöta inkomna yttranden. 

Dala Vatten och Avfall AB har i sitt yttrande informerat om förutsättningar 

samt åtgärder som krävs, bl.a. installation av fettavskiljare. 

Räddningstjänsten och Trafikverket har ingen erinran. 
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På sammanträdet redovisar enheten en sammanställning av inkomna 

yttranden från grannar och remissinstanser. 

Enhetens förslag till beslut  

Bevilja tidsbegränsat bygglov på två år med villkor att verksamheten efter  

kl. 22.00 inte ska orsaka olägenhet för angränsande fastighetsägare, i form av 

störande ljud eller omgivningsbuller. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m.  

2019-10-31 med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

   

Motivering 

Ursprunglig ansökan kombinerat med sökandes förslag på serveringstider 

anses inte uppfylla lämplighetskrav, sett till fastighetens förutsättningar och 

närhet till bostadshus. På mötet diskuteras enhetens föreslagna villkor till 

beslut och nämnden bedömer att villkoret istället ska utgöra upplysningar. 

Ändring görs endast av formaliaskäl enligt plan- och bygglagen, syftet med 

texten är lika viktig oavsett om det är upplysning eller villkor.  

Reviderad ansökan som omfattar tidsbegränsat bygglov på 2 år kombinerat 

med hänsynstagande, får anses utgöra grund för ett godkännande av 

tidsbegränsat bygglov där lämpligheten vidare prövas under begränsad tid. 

Om verksamheten visar sig utgöra betydande olägenhet för angränsande 

fastighetsägare hanteras detta genom tillsynsärende av miljö- och 

byggenheten.  

Lämpligheten är avhängd på att verksamheten är av begränsad omfattning 

och att verksamhetsutövare visar stor hänsyn till angränsande 

fastighetsägare.  

Uteserveringen är inte bygglovspliktig men kan vara olämplig om den 

medför ökat omgivningsbuller. 

I fråga om trafiksäkerhet och ökad trafikmängd anser nämnden att det i 

verksamhetens begränsade omfattning inte utgör betydande olägenhet eller 

grund för nekande beslut. 

Vidare anser nämnden att verksamheten utgör ett lämpligt komplement till 

vad som angetts i detaljplanen, under förutsättning att verksamheten inte 

menligt inverkar på omkringliggande fastighetsägarens dygnsvila och 

utomhusmiljö, vilket är svårt att definiera i tidpunkter och ljudnivåer.  
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Utgångspunkt i bedömning av bygglovsärendet, vilket även utgör grund vid 

eventuell framtida tillsyn, är att verksamheten efter kl. 22.00 inte får besvära 

utöver vad normalt brukande av fastigheten för bostadsändamål förväntas 

göra. 

Upplysningar  

Ansökan om serveringstillstånd hanteras separat. 

Verksamheten ska nattetid (22-07) begränsas så att den inte ger upphov till 

störningar för närboende. Verksamhet av tillfällig art kan vid enstaka 

tillfällen bedrivas under särskilt hänsynstagande. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. 

Innan startbesked kan meddelas ska ärendet kompletteras med ny 

situationsplan som redovisar anordnande av parkeringsplatser och utrymme 

att vända fordon, som inte begränsar räddningstjänstens tillträde till 

fastigheten. 

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra 

olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande 

planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 

sådana verkningar.  

Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också 

genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om 

verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.  

Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till 

kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om 

tillsynsmyndigheten begär det. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kontrollen, 

26 kap. 19 § Miljöbalken  

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B184-1 

Situationsplan 2017-B184-2 

Ritning 2017-B184-2 

Bilaga 2017-B184-4 

Skrivelse från Räddningstjänsten 2017-B184-4 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B184-18 

Grannehörande  

Yttrande från sökande 2017-B184-23 

Yttrande Trafikverket 2017-B184-25 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-17 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-18 
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Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Summa avgifter: 9 598 kr. Faktura skickas separat. 

Kopia: Fastighetsägare Vikarbyn 52:12, Vikarbyn 54:21,  

Vikarbyn 54:78, Vikarbyn 54:86, Vikarbyn 59:24, Vikarbyn 130:5, 

Vikarbyn 133:3 och Vikarbyn 133:6. 

Underrättelse: Fastighetsägare Vikarbyn 53:8 och Vikarbyn 55:33 
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MOB § 89 Dnr 2017-B174 

Söderås 13:14 – förhandsbesked 

Jäv 

Lars Åkesson (C) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Söderås 13:14>10. 

Nämnden inleder sammanträdet med att göra studiebesök på platsen. 

Åtgärden avser uppförande av fritidshus på 133 m2, en våning med inredd 

vind. Träfasad i rött eller grått och tegeltak. Ansökan omfattar även 

garage/förråd och rivning av befintlig smedja. Infartsväg anordnas mot 

Söderås bygatu och fastigheten ansluter till kommunalt VA-ledningssystem. 

Sökande har för avsikt att stycka av Söderås 13:14>10 från Knåpgården, som 

ligger på andra sidan vägen och fastigheten ges då en storlek på ca 6400 m2. 

Den 19 september 2017 återremitterade nämnden ärendet (MOB § 78) för 

fortsatt utredning. 

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser, men ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och 

naturvård.  

Rekommendationer i översiktsplanen anger att det är angeläget att 

bymiljöerna bibehålls, att det är av stor vikt att befintliga karaktäristiska 

byggnader och gårdar bevaras och underhålls. Enstaka nya byggnader kan 

endast tillkomma om de med stor omsorg anpassas till landskapet, byn och 

traditionella byggnaders karaktär och om de i övrigt prövas lämpliga. 

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).  

Svarstid för grannehörande har löpt ut och svarsfrekvensen har varit god.  

Ett flertal yttranden med erinran har inkommit och dessa redovisas till 

nämndens ledamöter. Sökande har getts möjlighet att bemöta inkomna 

yttrandena, se bilaga 2017-B174-37. 

Dala Vatten och Avfall meddelar att fastigheten ligger inom 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Skyddsavstånd till allmänna 
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VA-ledningar ska vara minst 3 meter. Kommunalt dagvattensystem saknas 

och fastighetsägaren ska själv ordna lösning för detta. 

Enhetens bedömning  

Enheten finner ansökt åtgärd svårbedömd och har under en längre tid 

efterfrågat områdesbestämmelser i södra Rättvik. I dessa enskilda ärenden 

om förhandsbesked blir ärendena svårbedömda och inte sällan föremål för 

överklagningar eftersom det vanligtvis innefattar olika enskilda intressen 

mot varandra på fastigheter som omfattas av svårtolkade riksintressen. 

På sammanträdet redogör enheten för ärendet utan att lämna förslag till 

beslut. 

Yttranden 

Lars-Erik Jonsén (S) och Per-Olof Back (S) framhäver vikten av att 

nämnden går igenom området och formulerar en tydlig ställning i frågan. 

Yrkande 

Rune Daniels (C) och Bertil Mårshans (S) yrkar på återremiss. 

Nämnden ansluter sig till ovanstående yrkande. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare dialog och 

utredning. 

   

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B174-1 

Situationsplan 2017-B174-2 

Bilaga 2017-B174-3 

Ritning 2017-B174-4 

Foto 2017-B174-5 

Yttrande Räddningstjänsten 2017-B174-38 

Yttrande Dala Energi 2017-B174-8 

Yttrande Länsstyrelsen 2017-B174-22 

Yttrande sökande 2017-B174-37 
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MOB § 90 Dnr 2017-B185 

Västgärde 8:14 – förhandsbesked 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Västgärde 8:14. Ansökan avser uppförande av 

enbostadshus på en våning med inredd vind. 

Nämnden inleder dagens sammanträde med att besöka platsen. 

Sökande har förtydligat den ursprungliga ansökan gällande våningsantal och 

höjd. Taket ges lutning på 45 grader. Fastigheten är ca 3000 m2 och idag 

kopplad till en större lantbruksenhet. Fastigheten ansluter till kommunalt 

VA-ledningssystem.  

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt  

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser, men ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och 

naturvård. 

I ärende 294/05 hanterades under 2005 åtgärder på fastigheten som 

omfattade nybyggnation av ca 60 m2 bostadshus med röd träfasad och svart 

plåttak samt ombyggnation av befintlig ekonomibyggnad. Enligt ritningar 

avsåg bostadshuset en våning utan inredd vind och med en murad grund som 

följde markens lutning. Enligt sammanträdesprotokoll daterat 2005-08-24 

(MOP § 143) beviljades åtgärden. Vidare beskrivs att den befintliga 

byggnaden som avsågs byggas om till gäststuga utgjorde en bygglovsbefriad 

ekonomibyggnad som inte krävde lov att uppföras men krävde bygglov i 

samband med ändrad användning, vilket även söktes. 

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). Svarsfrekvensen 

har varit god.  

Ett antal yttranden med erinran har inkommit, dessa delges nämndens 

ledamöter i sin helhet. Sökande har getts möjlighet att bemöta inkomna 

yttranden och svarat enligt bilaga 2017-B185-25. 

Enhetens förslag till beslut  

Meddela positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL, med villkor på krav 

på anslutning till kommunalt VA-ledningssystem. 
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Motivering 

I granskningen har enheten tagit del av dokumentet ”Utvecklingsplan/ 

markanvändning för Utanåker-Västergrav” daterat 2009, samt ett 

sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsens allmänna utskott  

2007-10-02 (§ 229). Sammantaget får dessa handlingar anses vara 

vägledande men saknar juridisk status. Några områdesbestämmelser har inte 

tagits fram. Markens lämplighet för byggnation har prövats i tidigare 

bygglovsärende och sedan 2005 har förutsättningarna blivit bättre då 

anslutning till kommunalt VA-ledningssystem möjliggjorts. Giltighetstiden 

för bygglovet i ärende 294/05 har upphört och utifrån enhetens syn på plats 

2017-09-12 och 2017-10-10 är åtgärderna med befintlig byggnad inte 

färdigställda och för ny byggnad inte påbörjade. Enheten ska informera 

fastighetsägaren om giltighetstiden och att nytt bygglov krävs för 

ombyggnation av ekonomibyggnaden.  

Skillnaden mellan ärendena gäller dock utformning och placering av 

byggnadsverk. Utifrån sökandes inspirationsbilder och kompletterande 

yttrande (dnr 2017-B185-2 och 2017-B185-25) har enheten vidare bedömt 

detta. Den för området något avvikande byggnadsstilen för huvudbyggnader, 

med 45 graders taklutning utan takutstick bedöms som godtagbar under 

förutsättning att tak- och fasadfärg samt material anpassas i dialog med 

kommunarkitekt. Förutom Faluröd träfasad och rött tegeltak, som för 

området utgör vanligt förekommande utförande, kan undertecknad godta röd 

träfasad med rött bandtäkt plåttak eller tegeltak alternativt järnvitriolgrå 

träfasad med svart bandtäkt plåttak eller svart tegeltak. Takutförande med 

aluzink bör inte tillåtas på byggnad med utformning och placering enligt 

redovisat förslag från sökande. 

Sockelhöjd på ny byggnad bör ej nå över sockelhöjd på befintlig 

ekonomibyggnad, vilket föranleder viss schaktning för att sänka marken på 

föreslagen plats. Huvudbyggnad med något förhöjt väggliv som tillskapar 

inredningsbar vind kan godtas, vilket per definition kan utgöra 

tvåvåningshus. Dock bör inte byggnadsverk med två våningar och därovan 

45 graders tak tillåtas, vilket även sökande i kompletterande yttrande 

förtydligar att så inte är avsikten. Sökande anger nockhöjd till 7,2 meter.  

Enheten anser utifrån ovan att kraven i 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(PBL) får anses kunna uppfyllas och att markanvändningen i anslutning till 

annan bebyggelse får anses lämplig samt att föreslagen placering av byggnad 

inte utgör betydande olägenhet i PBL´s mening. Bedömning är gjord utifrån 

utsiktsförhållande från befintlig bebyggelse angränsande till Västgärde 8:14. 

I yttrande från Utanåker 5:9 har det framförts planer på byggnation på 

åkermarken ovanför Västgärde 8:14. Enheten kan i detta ärende inte ta 

ställning till markens lämplighet för byggnation på Utanåker 5:9 och 

hänvisar till att det bör tas fram områdesbestämmelser eller detaljplan 
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beroende på omfattning och antalet nya fastigheter. Bedömning är gjord 

utifrån nuvarande markanvändning. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att bevilja positivt förhandsbesked enligt 9 kap.  

17 § PBL. Nämnden ställer sig bakom enhetens motivering. 

Villkor 

Krav på anslutning till kommunalt VA-ledningssystem. 

   

Upplysningar till sökande 

Beslut om förhandsbesked upphör att gälla om bygglov inte sökts inom två 

år från det att detta beslut vinner laga kraft. 

Yttrande med information från vägförening och Dala Vatten och Avfall AB 

bifogas beslut. 

Förhandsbesked innebär inte någon rätt att påbörja sökt åtgärd. 

I ansökan om bygglov ska förenklad nybyggnadskarta bifogas som 

redovisar erforderliga höjdreferenser. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Beslutsunderlag  

Ansökan 2017-B185-1 

Bilaga 2017-B185-2 

Situationsplan 2017-B185-3 

Yttrande Dala- Vatten och Avfall AB 2017-B185-7 

Yttrande vägföreningen 2017-B185-12 

Grannehörande  

Sökandes yttrande 2017-B185-25 

 

Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura skickas separat. 

Kopia beslut: Fastighetsägare Utanåker 1:19, Utanåker 5:9 och  

Utanåker 9:18 per brev. 

Underrättelse: Fastighetsägare Altsarbyn 42:5, Utanåker 9:12 och  

Utanåker 9:19 per brev. 
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MOB § 91 Dnr 2017-B203 

Tina 12:18 – nybyggnad fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan bygglov för 

fritidshus på fastigheten Tina 12:18. 

Åtgärden avser byggnation av fritidshus i ett plan på ca 130 m2 

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

svart kulör. Taket beläggs med plåt, också det i svart kulör. 

Fastigheten är på 1800 m2 och ligger utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten ansluter till Tinauddens VA-förening som har avtal med Dala 

Vatten och Avfall AB. 

Yttranden 

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

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

trafikmängd, dagvattenhantering eller annan anledning. Dala Energi AB och 

Dala Vatten och Avfall AB har inkommit med svar utan erinran till 

byggnationen. 

Information 

2014 beviljades positivt förhandsbesked för byggnation av fritidshus på 

fastigheten. 

Enhetens förslag till beslut  

1. Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). 

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

Motivering 

Enhetens anser att ansökt åtgärd passar in i omkringliggande miljö och 

bedöms kunna uppfylla tillämpliga delar av kap. 2 och 8, plan- och 

bygglagen (PBL). 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

(PBL). 

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

Ansökan 2017-B203-1 

Situationsplan 2017-B203-2 

Ritningar 2017-B203-3 

Grannyttrande 2017-B203-5 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B203-6 

Summa avgifter: 12 930 kr. Faktura skickas separat. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Underrättelse: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och fastighetsägare till 

Tina 12:14, 12:15, 12:16 och 23:12.  
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MOB § 92 Dnr 2017-B211 

Sjurberg 21:29 – förhandsbesked 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Sjurberg 21:29. 

Förhandsbeskedet avser att stycka delar av fastigheten i tre ungefärligt lika 

stora delar om ca 2 000 m2 (benämt med A-C på situationsplanen). Detta för 

att möjliggöra framtida byggnation på varje avstyckad del med enbostadshus 

på ca 150-200 m2. Åtgärden avser även stycka av en del för tillträdesväg från 

Tallbacken till nämnda avstyckningar (benämt med D på situationsplanen). 

Fastigheten är på drygt 23 000 m2 och avstyckade tomter ansluter till 

kommunalt VA-ledningssystem. Dagvatten leds ner till Sjurbergsvägen. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser.  

Fastigheten är under försäljning av Rättviks kommun, vilka också är 

sökande. Därför kan inte sökande mer precisera storlek och typ på huset, det 

kommer att fastställas i en bygglovsprövning. 

Yttranden 

Ägare till angränsande fastigheter och remissinstanser har getts möjlighet att 

yttra sig. Då ansökan inkom sent innan sammanträdet är svarsdatumet satt 

till den 27/10-2017. Detta datum är två dagar efter sammanträdet.  

Inkomna yttranden redovisas i sin helhet på sammanträdet. 

Yttrande från Dala Energi AB och Dala Vatten och Avfall AB har inkommit 

enheten utan erinran till åtgärd enligt ovan. 

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) under förutsättning att inga yttranden som påverkar beslutet i negativ 

riktning inkommer efter sammanträdet. 

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

göras ska berörda grannar kontaktas. 
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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. 

Servitut för att säkerställa tillträdesväg över Sjurberg 32:1>4, 

Tallbacksvägen, bör vid behov upprättas. 

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-B211-1 

Situationsplan 2017-B211-2 

Yttrande Dala Energi Elnät AB 2017-B211-4 

Summa avgifter: 4 440 kr. Faktura skickas separat. 

 

Expedieras: Rättviks kommun, mark- och plan 

Underrättelse: Fastighetsägare Sjurberg 7:36, 22:10 och 32:5 
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MOB § 93 Dnr 2017-B165 

Lerdal 33:79 – nybyggnad bostadshus 

Jäv 

Kjell Wikström (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan bygglov för 

enbostadshus på fastigheten Lerdal 33:79. 

Åtgärden avser byggnation av enbostadshus på ca 200 m2 byggnadsarea 

(BYA). Ett fristående garage om ca 80 m2 garage byggs öster om 

bostadshuset. Väggarna bekläs med liggande träpanel som målas i vit kulör 

och taket beläggs med plåt i grå kulör. 

Fastigheten är på 1632 m2 och ligger inom detaljplanerat område. Huset 

ansluter till kommunalt VA-ledningssystem. 

Detaljplan/områdesbestämmelse 

Fastigheten omfattas av detaljplan 1992-01-07 B268. 

Hela garagebyggnaden och även en mindre del av huset, ca 13 m2, placeras 

på plusmark. 

I planen anges att: ”Marken får endast bebyggas med garage och andra 

uthus, samt där så prövas lämpligt, med mindre del av huvudbyggnad”.  

Yttranden 

Enheten har inte hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat 

utskicket till en begränsad krets av rågrannar, endast avskilda av en väg 

och/eller av enhetens bedöms vara påverkade av utsikt, ökad trafikmängd, 

dagvattenhantering eller annan anledning. 

Under bygglovsgranskningen har sökanden ändrat husplaceringen. Även 

höjdförhållandena har reviderats ett flertal gånger varför enheten hört 

berörda grannar och remissinstanser i omgångar. 

Dala Energi AB och Räddningstjänsten har ingen erinran till tänkt 

byggnation. Enheten har däremot fört diskussion med Dala Vatten och 

Avfall AB (DVAAB) om stödmur som placeras över VA- och 

dagvattenledningar i fastighetens nordöstra hörn. DVAAB godtar åtgärden 

under förutsättning att avtal upprättas med sökanden där DVAAB inte står 

för eventuella följdskador som kan uppstå på byggnadsdelar p.g.a. 

utströmmande vatten. Inte heller kommer DVAAB ersätta återställning av 

väg/uppfart om sökande väljer att asfaltera eller stenlägga den. Endast 

återfyllning av befintliga massor och slitlager. 
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Enhetens förslag till beslut  

1. Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL). 

2. Av byggherren föreslagen kontrollansvarig, Kjell Wikström, godtas. 

Motivering 

Enhetens anser att ansökt åtgärd passar in i omkringliggande miljö och 

bedöms kunna uppfylla tillämpliga delar av kap. 2 och 8, plan- och 

bygglagen (PBL). Bedömning har gjorts, genom platsbesök på fastigheten, 

att byggnationen inte utgör en betydande olägenhet för grannar eller boende i 

området. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- 1. Bevilja bygglov i enlighet med 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

(PBL). 

- 2. Av byggherren föreslagen kontrollansvarig, Kjell Wikström, 

godtas. 

   

Upplysningar 

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

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

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

PBL. 

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

byggherren föreslår Kjell Wikström, med behörighet K, som 

kontrollansvarig. 

Utstakning och lägeskontroll skall utföras i detta ärende.  

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

senast till det tekniska samrådet inkomma med förslag på kontrollplan. 

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

enligt 10 kap. 4 § PBL. Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden 

när arbetet slutförts så att ärendet kan avslutas med ett slutbesked. 

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

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

Ansökan 2017-B165-1 

Teknisk beskrivning 2017-B165-2 

Situationsplan 2017-B165-3 

Ritningar 2017-B165-4 

Anmälan kontrollansvarig 2017-B165-5 

Nybyggnadskarta 2017-B165-6 

Yttrande Rättviks kommun 2017-B165-10 

Yttrande Dala Energi Elnät AB 2017-B165-11 

Yttrande Räddningstjänsten 2017-B165-12 

Reviderade ritningar och situationsplan 2017-B165-20 

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

Summa avgifter: 16 160 kr. Faktura skickas separat. 

Underrättelse: Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och fastighetsägare till 

Lerdal 7:6, 13:20, 33:10 och 33:89. 
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MOB § 94  

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  

   

Nämnden godkänner redovisningen som läggs till handlingarna. 
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MOB § 95 

Information från enheten 

Miljö- och byggenheten informerar om verksamheten samt pågående 

ärenden. Nya datum för sammanträden under 2018 är också klara. 

Nämnden tar emot informationen. 
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MOB § 96 

Information om FSBS i Linköping 

Informationen utgår på grund av tidsbrist. 

 


