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§ 21 
Namnförslag: Skålmo Granlundagård (MSN/2023:29) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Populärnamnet Granlunda Gård antas. 
 
Motivering 
Fastighetsägaren vill bevara ett gammalt gårdsnamn för sin fastighet genom 
att använda det i adressnamnet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastighetsägaren har kontaktat kommunen och vill använda namnet 
Granlunda Gård i adressen. Detta då namnet har använts för gården tidigare 
enligt gamla kyrkoböcker.  
 
Adresshandläggaren har föreslagit två olika alternativ som har använts vid 
tidigare beslut gällande gårdsnamn. 
 
Alternativ 1 : att använda gårdsnamnet som populärnamn och behålla 
Skålmo 11 som adress. 
 
Alternativ 2: Att lägga till gårdsnamnet efter den vanliga adressen, t ex 
Skålmo Granlunda Gård 11 
 
Synpunkter 
Lima hembygdsförening intygar att gården har haft det namnet och det finns 
även med i gamla kyrkoböcker och kartor. Dock har det inte använts i dagligt 
tal. De tycker att det är ett bra namn men anser att bynamnet ”Skålmo” bör 
vara med i adressen för att lokalisera gården lättare. 
 
Fastighetsägaren föredrar alternativ 1, att använda Granlunda Gård som 
populärnamn. 
 
Dagens sammanträde 
Adresshandläggaren redovisar ärendet. Miljö-och Stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänstutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-07 
Bilaga 1 – foto från kyrkobok 
 
Beslutet skickas till 
Berörd fastighetsägare/exploatör 
Lantmäteriet, registreras i adressprogrammet LINA 
Samtliga enligt sändlista i samband med adressättning 
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§ 22 
Namnförslag: Stötenvägen (MSN/2023:28) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut  
Adressnamnet Stötenvägen inklusive adressplatser antas. 
 
Motivering 
En mast i närheten av Stötenvägen behöver en adress för att lättare kunna 
lokaliseras vid servicearbete. 
 
Beskrivning av ärendet 
Telenor Tower har kontaktat kommunen men önskemål om att få en adress 
till den mast som ligger i närheten av Stötenvägen. Eftersom Stötenvägen 
inte finns antagen som adress sedan tidigare önskas beslut om detta. 
 
Synpunkter 
Telenor Tower som äger masten samt fastighetsägaren har inga synpunkter 
på adress. 
 
Dagens sammanträde 
Adresshandläggaren redovisar ärendet. Miljö-och Stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänstutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-31 
 
Beslutet skickas till 
Berörd fastighetsägare/exploatör 
Lantmäteriet, registreras i adressprogrammet LINA 
Samtliga enligt sändlista i samband med adressättning 
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§ 23 
Namnförslag Storfjällsstigen (MSN/2023:37) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Adressnamnet Storfjällsstigen inklusive adressplatser antas. 
 
Motivering 
Verksamheten ligger vid Storfjället i anslutning till en skidbacke. Vägen är en 
mindre intern arbetsväg som enbart används som under sommartid. Vintertid 
ligger den under snö i pisten. 
 
Beskrivning av ärendet 
I anslutning till skidbacken finns en restaurang som bör få en adress trots att 
man inte kan ta sig dit med bil vintertid.  
 
Synpunkter 
Fastighetsägaren har inkommit med förslaget Storfjällsstigen då man önskar 
eget adressnamn för området. 
 
Dagens sammanträde 
Adresshandläggaren redovisar ärendet. Miljö-och Stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänstutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-14. 
 
Beslutet skickas till 
Berörd fastighetsägare/exploatör 
Lantmäteriet, registreras i adressprogrammet LINA 
Samtliga enligt sändlista i samband med adressättning 
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§ 24 
Namnförslag Granfjällsdalen/Björnberget/Björnidet 
(MSN/2023:38) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Adressnamnet Granfjällsdalen inklusive adressplatser antas. 
 
Motivering 
I ett samrådsförslag i en fördjupad översiktsplan finns detta område med för 
exploatering. Området saknar dock områdes namn, vilket de flesta övriga 
områden i planeringen har. 
 
Beskrivning av ärendet 
I samband med att en mast behövde få en adress i området upptäcktes att 
området saknar ett områdesnamn. Tanken är att man beslutar ett namn för 
ett större område och sedan beslutar adresser för mindre delområden 
beroende på utbyggnad av vägar och områden. 
 
Synpunkter 
Fastighetsägaren har inkommit med förslagen Björnvattnet, Björnforsen och 
Björnberget eller önskar att få med Stöten i namnet. 
 
Transtrands hembygdsförening har inkommit med förslaget Björnidet eller 
annat björn relaterade namn eftersom Björnbäcken och Björnbäcksdalen 
ligger i närheten. 
 
Adresshandläggaren anser att Björnberget eller Granfjällsdalen är 
lämpligast som områdesnamn. 
Varglyan heter ett mindre område i närheten och anser att det är lämpligare  
att använda namnet Björnidet i ett mindre område senare i samband med 
utbyggnad. 
 
Dagens sammanträde  
Adresshandläggaren redovisar ärendet. Miljö-och Stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänstutlåtandet att områdetsnamnet Granfjällsdalen antas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-15. 
 
Beslutet skickas till 
Berörd fastighetsägare/exploatör 
Lantmäteriet, registreras i adressprogrammet LINA 
Samtliga enligt sändlista i samband med adressättning 
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§ 25 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Östra Långstrand 
X:X (BYGG 2022:413). (MSN/2023:39) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Ansökan om bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 
2. Byggherrens förslag till Kontrollansvarig, Magnus Thors, godtas. 
3. Färdigställandeskydd krävs enligt 1 och 4 §§ i lagen om 

färdigställandeskydd.  
4. Sökanden debiteras 31 937 kronor för handläggningen av ärendet enligt 

av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 
 
Föreskrifter och anvisningar 
- Byggnationen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett 

startbesked. 
- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked ges, varvid 

kontrollansvarig ska närvara. 
- Byggnaden ska uppfylla kraven på primärenergital enligt BBR kap 9. 
- Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked meddelas enligt 10 kap. 

4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat. 
- Utsättning krävs i detta ärende. Kostnad för detta ingår i 

bygglovsavgiften. 
- Sökanden meddelar byggnadsnämnden när byggnaden är färdigställd 

för tillsynsbesiktning och utfärdande av slutbesked. 
- Byggnationen får inte tas i anspråk innan slutbesked beviljats. 
- Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag beslutet vinner laga kraft. 
- Bygglovet vinner laga kraft om det inte överklagats inom 4 veckor från 

kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller 3 veckor från sakägares 
delgivning. 

- På det tekniska samrådet kommer bland annat byggnadens brandskydd 
samt övriga krav enligt BBR diskuteras, vilket kan komma att påverka 
byggnadens utformning inför  startbeskedet. 

- Bygg- och rivningsavfall ska hanteras enligt gällande avfallsförordning 
(SFS 2020:614), vilket ställer krav på bland annat sortering i olika 
material. 

 
Motivering 
Byggnationen uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 § första stycket samt 8 kap. 1 § 
plan- och bygglagen. Byggnationen överensstämmer med de riktlinjer och 
rekommendationer som finnas angivna i den kommunala översiktsplanen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus på Östra Långstrand X:X 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och den sökta åtgärden ligger inom 
sammanhållen bebyggelse och åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 
Fastigheten är belägen öster om gamla banvallen i Östra Långstrand och är 
bebyggd med ett mindre fritidshus i ett plan. I översiktsplanen anges att det 
är ett område för bostäder och att nya bostäder i första hand bör utgöras av 
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helårsbostader. Ansökan gäller ett enbostadshus med en byggnadsarea på 
94 kvadratmeter och byggnadshöjd 3,5 meter.  
 
År 2022 anlades ett nytt enskilt avlopp på fastigheten. Sökande vill ansluta 
vattnet på befintlig brunn som delas med två grannfastigheter.  
Berörda sakägare har lämnats tillfälle att yttra sig och ett yttrande har 
inkommit. 
 
Ägarna till fastigheten Östra långstrand 7:9 (bilaga 1) har anfört att de 
motsätter sig att det nya enbostadshuset tar sitt vatten till befintlig brunn på 
grund av kapacitetsbrist. Fastighetsägarna har även synpunkter på att 
placeringen av enbostadshuset har flyttats en meter närmare deras 
fastighetsgräns, från 9,59 meter till 8,59 och att det medför att parkeringen 
kommer närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Framledes finns en oro för 
att carport ska uppföras nära fastighetsgräns.  
 
Sökande skriver (bilaga 2) att de inte råder någon vattenbrist i den 
gemensamma brunnen. Kommunens utsättare har justerat placeringen 
utifrån markens förutsättningar och med hänsyn till avståndet mot grannen.  
Sökande anger att det inte finns några planer att uppföra en carport.  
 
Byggnadsnämnden gör bedömningen att placeringen av enbostadshuset 
inte medför någon betydande olägenhet för grannar. Parkeringsplatser till 
en- och två bostadshus är inte bygglovspliktiga och är därför inte en del av 
bygglovsprövningen. Eftersom bygglovsansökan inte omfattar en carport 
kan ingen bedömning göras angående detta. Vad det gäller brunnens 
vattenkapacitet så faller detta utanför ramen för bygglovsprövningen. Det är 
sökandes ansvar att hitta en fungerande lösning.   
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redovisar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-21 
Ansökan 
Situationsplan 
Byggnadsritningar 
Karta 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande från fastighetsägarna till Östra Långstrand X:X 
2023-02-03 
Bilaga 2: Svar på yttrande från sökande, 2023-02-14 
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Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen skall 
anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Skatteverket 
Post- och inrikes tidningar 
Malung-Sälens Elnät 
Ägarna till fastigheterna Östra Långstrand X:X, X:X, X:X, X:X och  
Berga XX:X 
 
Delgivning 
Ägarna till fastigheten Östra Långstrand X:X (REK+MB) 
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§ 26 
Detaljplan för Sörsjön 2:47 mfl (MSN/2022:144) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut  
Detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska 
beaktas 
 
Beskrivning av ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit emot en ansökan om 
planbesked för Sörsjön X:XX mfl. Området är belägen i den östra delen av 
Sörsjön, strax norr om Kvickertjärnen.   
Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya bostadsfastigheter i ett område 
med nu relativt gles bebyggelse. Den till ansökan hörande illustrationen 
redovisar en för Sörsjön mycket hög exploateringsgrad. 
 
Planläget 
Det aktuella området omfattas av delområde B19 (Sörsjöns by) i den 
kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanen anger bland annat 
följande rekommendationer för det aktuella området: 

- Kompletterande ny bebyggelse får tillkomma under förutsättning att 
planförhållandena bedöms lämpliga. 

 
- Vid mark- och vattenanvändning ska särskild hänsyn tas beträffande 

Fuluälvens ekologiska känslighet. 
 

- Möjligheterna till upprustning av väg 311 ska särskilt beaktas. 
 

- Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta 
högvattenyta (+404,13), undantaget mindre byggnader av ringa 
ekonomiskt värde. 
 

Sörsjöns by är utpekad som värdefull i nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet och i Dalarnas bevarandeprogram för odlingslandskapet 
samt att Fuluälven inom området är utpekad som Natura 2000- område. 
 
Den sydvästra delen av området ligger inom byggnadsplan för Sörsjöns by 
(T39), fastställd 1983-11-03, och är planlagt för Allmän plats – Parkmark 
samt vägmark. 
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Bedömning 
Det aktuella området ligget i direkt anslutning till redan ianspråktagna 
bebyggelseområden och en prövning av lämpligheten för ny exploatering i 
en måttligare omfattning än vad som redovisas i ansökan bedöms kunna 
genomföras genom en detaljplaneprocess. Förslaget bör kunna anpassas till 
rekommendationerna i gällande översiktsplan och en viss anpassning till 
omkringliggande bebyggelse kan behöva göras.  
 
 
Preliminär tidsplan 
För att granska inkomna handlingar, handlägga planärendet samt föra 
ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs normalt 10-12 månader från det 
att kompletta planhandlingar har inkommit till kommunen. Detta under 
förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den 
antagna detaljplanen ej sker. I dagsläget är mängden pågående ärenden 
större än normalt så en handläggningstid på upp mot 2-3år kan inte 
uteslutas. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten redovisar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag.   
 
Föreskrifter och anvisningar 
Följande synpunkter ska beaktas under ett eventuellt planarbete: 
· Innan en plan kan antas måste sökande visa att det finns täckning för vatten 
och avlopp. 
· Avfallshantering, bullerfrågor, brandskyddsaspekter, dagvatten, 
tillgänglighetsfrågor, laddning av elfordon, energianvändning mm ska 
behandlas. 
· En undersökning angående betydande miljöpåverkan ska finnas med i 
planhandlingarna. 
· Naturvärdesinventering ska tas fram som planhandling. 
· VA-karta ska tas fram som planhandling. 
 
Kostnad 
Granskningsavgift för planbesked: 13 650 kr. 

 
Ärendet bedöms vara ett komplext planärende med klass 4 enligt 
kommunens riktlinjer för plankostnader (Plan- och bygglovstaxa 2019).  
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§ 27 
 Detaljplan för Tandådalens fjällvillor (MSN/2021:36) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Det i februari 2023 upprättade planförslaget för Detaljplanen för 
Tandådalens fjällvillor antas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 
3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänsyn till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Tandådalens fjällvillor har upprättats av Structor 
Miljöteknik AB Planområdet är beläget i Sälenfjällen vid Tandådalens 
centrum. 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av befintliga stugor, 
samt tillbyggnad av ett parhus för att komplettera befintlig bebyggelse. 
Planen syftar i övrigt till att reglera planområdet i linje med befintlig 
bebyggelsestruktur. 
 
Under samråd och granskning har totalt 9 yttranden inkommit. Yttrandena 
under främst samrådet har lett till revideringar av planförslaget. Samtliga 
yttranden är sammanställda och alla utom boverkets rekommendationer att 
inte reglera våningshöjd i detaljplan är tillgodosedda i ett utlåtande. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten redovisar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-06 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Utlåtande 
 
 



 
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-03-01 12 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 28 
Detaljplan för verksamhet vid Scandinavian Mountains Airport 
(MSN/2023:44) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska 
beaktas 
 
Beskrivning av ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit emot en ansökan om 
planbesked för Rörbäcksnäs X:XX. Området är belägen vid flygplats 
Scandinavian Mountains vid Mobergskölen ca 3 km nordost om 
Rörbäcksnäs och ca 7 km väster om Hundfjällets skidanläggning i 
Sälenfjällen.  
Syftet med förslaget är att utöka möjligheten till att etablera verksamheter vid 
flygplatsen. Områdets är lämpad för ytkrävande verksamhet så som logistik- 
och lagerverksamhet, industriverksamhet, verksamhet med behov av närhet 
till flygfrakt, verksamhet som kompletterar flygplatsverksamhet, tillverkning 
med tillhörande försäljning, serviceverksamhet med mera.  
 
Planläget 
Det föreslagna planområdet finns i den kommuntäckande översiktsplanens 
från år 2009 och som rekommendationsområde C9.  
Rekommendationer: 
På grund av det allmänna intresset av att flygplatsen kan behöva utvecklas i 
framtiden bör ingen ny bebyggelse eller annan ny markanvändning tillåtas 
inom området då detta kan försvåra en sådan utveckling. Viss restriktivitet 
även mot exploateringsföretag som täktverksamhet etc som kan inverka 
negativt på flygplatsintresset eller rekreationsvärden.  
 
I den fördjupade översiktsplanen, Mobergkölen-flygplats med Airport 
centrum är det nu föreslagna detaljplaneområde beläget inom del av 
rekommendationsområde FH, terminal och handelsområde där det bedöms 
att terminalfunktioner samt handelsområde med tillhörande 
servicefunktioner kan uppföras. Detaljplaneläggning krävs. Vid 
planhandläggning skall hänsyn tas till utpekad naturvärde klass 1 samt i 
möjligaste mån bör hänsyn även tas till övriga utpekade naturvärden.  
 
Bedömning 
Planförslaget anses följa rekommendationerna från både översiktsplanen 
men även från den fördjupade översiktsplanen för området.  
 
Preliminär tidsplan 
För att granska inkomna handlingar, handlägga planärendet samt föra 
ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs normalt 10-12 månader från det 
att kompletta planhandlingar har inkommit till kommunen. Detta under 
förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den 
antagna detaljplanen ej sker. I dagsläget är mängden pågående ärenden 
större än normalt så en handläggningstid på upp mot 2-3år kan inte 
uteslutas. 
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Dagens sammanträde 
Stadsarkitekten redovisar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänsteutlåtandet. 
 
Föreskrifter och anvisningar 
Följande synpunkter ska beaktas under ett eventuellt planarbete: 
· Innan en plan kan antas måste sökande visa att det finns täckning för vatten 
och avlopp. 
· Avfallshantering, bullerfrågor, brandskyddsaspekter, dagvatten, 
tillgänglighetsfrågor, laddning av elfordon, energianvändning mm ska 
behandlas. 
· En undersökning angående betydande miljöpåverkan ska finnas med i 
planhandlingarna. 
· Naturvärdesinventering ska tas fram som planhandling. 
· VA-karta ska tas fram som planhandling. 
 
Kostnad 
Granskningsavgift: 11550 kr 
 
Ärendet bedöms ha en normal planproblematik med klass 3 enligt 
kommunens riktlinjer för plankostnader (Plan- och bygglovstaxa 2019). 
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§ 29 
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för att anlägga logistikytor 
samt ändra och bredda vägdragningar i anslutning till Fageråsen 
vindkraftpark (MSN/2023:43) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut den 8 
februari 2023 i samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för att anlägga 
logistikytor samt ändra och bredda vägdragningar i anslutning till Fageråsen 
vindkraftpark, i Malung-Sälens kommun. 
 
Anders Westerlund (C) anmäler delikatessjäv och deltar ej i beslutet. 
Lars Nyman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för förslag B. 
 
Beskrivning av ärendet 
Dalavind Fagervind AB lämnade den 27 september 2022 in en anmälan för 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och åtgärder 
som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 
Anmälan gäller att anordna logistikytor samt justera vägdragningar i 
anslutning till tillståndsgiven vindkraftpark Fageråsen (Lst dnr 
551-12020-2012), i Malung-Sälens kommun. Vindkraftparken är uppdelad i 
fem delområden. Totalt 13 samrådsytor ingår i samrådet, varav fyra utgörs 
av logistikytor, och övriga är vägjusteringar. På två platser ska befintlig väg 
dras om i sträckor av ca 180 m samt 500 m. Ytorna och vägdragningarna 
ligger inte inom tillståndsgivet område för vindkraftparken och bolaget har 
därför lämnat in samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för dessa. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet när det gäller 
efterlevnaden av tillståndet för vindkraftparken, har yttrat sig i ärendet. 
Nämnden anser att det är i strid med villkor 2 i tillståndet för vindkraftparken 
att tillåta infrastruktur utanför etableringsområdena utan föregående 
villkorsändring. Nämnden har haft löpande kontakt med 
tillståndsinnehavaren (Dalavind Fagervind AB) om dessa ytor i samband 
med utformande av slutlig layout för vindkraftparken och uppmanat bolaget 
att söka villkorsändring för tillståndets villkor 2 för etableringar utanför 
tillståndsgivet område.  
 
Sökande har bemött kommunens yttrande och hänvisat till skrivelse i 
vindkraftparkens tillstånd, där miljöprövningsdelegationen i bedömning av 
tillståndets omfattning anger att tillståndet enbart omfattar beskriven 
verksamhet inom etableringsområdets gräns, vilket också är vad tillståndet 
kan omfatta och reglera. Sökande framhäver också att det framgår 
uttryckligen att tillståndet t.ex. inte omfattar eventuella åtgärder som behöver 
genomföras på anslutande tillfartsvägar utanför etableringsområdet och att 
separat tillstånd måste sökas eller anmälan göras för verksamheter som 
önskas förläggas utanför etableringsområdets gräns och som inte beskrivits i 
ansökan. 
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Länsstyrelsen meddelade beslut i ärendet den 8 februari 2023. Enligt 
beslutet vidtar länsstyrelsen ingen åtgärd med anledning av anmälan. 
Länsstyrelsens bedömning är att tillståndets villkor endast gäller inom 
tillståndsgivet verksamhetsområde och att de anmälda åtgärderna i detta 
samråd i sig inte är tillståndspliktiga. Att förbjuda åtgärderna med hänvisning 
till att det krävs en villkorsändring alternativt en ny ansökan bedömer 
länsstyrelsen inte är proportionerligt för det intrång som görs i naturmiljön. 
Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att det inte är motiverat att förbjuda 
anmälda åtgärder i samrådet. Det finns inga identifierade naturvärden som 
gör att åtgärderna är olämpliga. Åtgärden medför inte en sådan påverkan att 
ytterligare anpassningar av åtgärden krävs, utöver det som har angivits i 
anmälan. 
 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens ordförande konsulterat jurister i fråga om 
beslutets hållbarhet samt vad det i förlängningen innebär för miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens tillsynsverksamhet kopplat till den aktuella 
verksamheten. Den huvudsakliga rekommendationen som lämnats är att 
nämnden bör överklaga länsstyrelsens beslut, mot bakgrund av att det inte 
kan anses juridiskt hållbart att godta de åtgärder länsstyrelsen gjort inom 
ramen för ett samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Den typen av åtgärder 
som anmälan omfattar ska hanteras via tillståndet för vindkraftparken och en 
villkorsändring bör därmed krävas i det aktuella fallet. Vidare uppstår med 
länsstyrelsens beslut i förlängningen oklarheter kopplat till vem som 
ansvarar för vad i den kommande tillsynen över verksamheten. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har att ta ställning till om länsstyrelsens 
beslut ska överklagas. 
 
Dagens sammanträde 
Advokaten redovisar ärendet. Ordförande redovisar förslag till beslut enligt 
följande. 
 
Förslag till beslut A 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överklagar länsstyrelsens beslut den 8 
februari 2023 i samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för att anlägga 
logistikytor samt ändra och bredda vägdragningar i anslutning till Fageråsen 
vindkraftpark, i Malung-Sälens kommun. 
 
Förslag till beslut B 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vidtar ingen åtgärd med anledning av 
länsstyrelsens beslut. 
 
Omröstning genomförs enligt ordningen  att de som röstar för förslag A röstar 
A och de som röstar för förslag B röstar B. 
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Röstningen utfaller så att: 
Jörgen Lind (M), Håkan Oskarsson (S), Andreas Möllenberg (SD), Lars 
Magnusson (SD), Tomas Isaksson (LPo), Sören Bjurström (M), Elin 
Sandgren (S) röstar för förslag A. Lars Nyman (S) röstar för förslag B. Anders 
Westerlund (C) avstår på grund av jäv. 
 
Ordföranden finner därmed att miljö-och stadsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt förslag till beslut A.   
Lars Nyman (S) reserverar sig mot beslutet, till förmån för förslag till beslut B. 
 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut 2023-02-08 med bilagor 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen , Miljöchefen  
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§ 30 
Svar på remiss gällande Strategi mot våld i nära relationer 
(MSN/2023:32) 
 
Miljö-och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Nämnden har inget att erinra i ärendet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malung-Sälens kommun har ställt sig bakom en regional överenskommelse 
på området våld i nära relationer, som Länsstyrelsen Dalarna har tagit fram. 
Kommunstyrelsen har beslutat att det ska tas fram en kommunal strategi, 
som ett led i att bryta ned överenskommelsen till lokal nivå.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 januari 2023, § 16, beslutat att 
skicka förslaget till Strategi mot våld i nära relationer på remiss till alla 
nämnder och styrelser i kommunen, samt till Malungshem AB. 
 
Nämnden bedöms inte ha något att erinra. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen redovisar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till Strategi mot våld i nära relationer 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 31 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2022 
(MSN/2023:42) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2022 fastställs. 
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse överlämnas till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2022 ska nämnderna fastställa 
en årsberättelse med uppföljning av ekonomi, verksamhetsmål och 
indikatorer samt redogörelse för året som gått och förväntad utveckling.  
 
Årsberättelsen ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
för att utgöra bilaga till kommunens årsredovisning. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat årsberättelse, för 
fastställande av nämnden. 
 
Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen redovisar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt tjänsteutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2022 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 
Anmälan av delegationsbeslut  
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut  
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 
 
MSN/2023:4  
Delegationslista miljö 2023-01-11 – 2023-02-19  
Delegationslista bygg 2023-01-21 - 2023-02-20 
Delegationslista  alkohol-och tobakshandläggaren 2022-11-22 – 2023-02-20 
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§ 33 
Meddelanden  
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut  
Meddelandena redovisas och läggs till handlingarna. 
 
MSN/2023:3  

1. Länsstyrelsen Dalarnas godkänner kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens. 

2. Tillstånd till gestaltning av befintligt gravkvarter på Malungs kyrkogård. 
3. Mark-och miljödomstolens beslut tillstånd av vattenmagasin för 

snöproduktion. 
4. Länsstyrelsen Dalarnas beslut om förhandsbesked för ändrat 

användningssätt av tre servicebyggnader. 
5. Länsstyrelsen Dalarnas beslut gällande strandskyddsdispens. 

 
 
MSN/2022:48 
Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandet Ärendebeteckning 
403-14123-2022 
 
 
 


