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§ 31
Deltagande på distans
Enligt ordförandens godkännande deltar Lars-Göran Gustavsson (S), Lars
Nyman (S), Håkan Oskarsson (S), Ronny Sandin (S), Monica Landström (S),
Lars Gudmundsson (M) samt Andreas Möllenberg (SD) i Miljö- och
stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-04-08 på distans.
I och med deltagande på distans försäkrar Lars-Göran Gustavsson (S), Lars
Nyman (S), Håkan Oskarsson (S), Ronny Sandin (S), Monica Landström (S),
Lars Gudmundsson (M) samt Andreas Möllenberg (SD) på heder och
samvete att de befinner sig i ett rum där inga obehöriga har tillträde under
mötets gång
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§ 32
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten,
Näsfjället Restaurang, Sälen, Näsfjället Restaurang AB
559288-5072 (MSN/2021:25)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ej bevilja Snötrivsel AB,
559288–5072, tillfälligt serveringstillstånd att vid Näsfjället Restaurang,
Näsfjället, 780 69 SÖRSJÖN, servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker
och spritdrycker till allmänheten.
Motivering till beslut
Snötrivsel AB, 559288–5072, sökanden uppfyller inte villkoren i
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 12 §.
Beskrivning av ärendet
Snötrivsel AB, 559288–5072, har hos Socialnämnden ansökt om tillstånd
enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin,
spritdrycker och annan jäst alkoholdryck vid ovan rubricerat serveringsställe.
Serveringstillståndet är avsett att gälla tillfälligt under perioden 2021-01-01 –
2021-04-30 med serveringstid kl.07:00 – 01:00.
Utredning
Se utredning
Dagens sammanträde
Alkoholhandläggaren redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-15
Utredning
Bilaga
Utredning
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare
Snötrivsel AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2021-04-08

§ 33
Bildande av naturreservatet Bredvalla - Malung-Sälens kommun
(MSN/2021:33)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Det bifogade förslaget till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande
antas.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen planerar att besluta om bildande av naturreservatet Bredvalla
i Malung-Sälens kommun samt anta skötselplan för reservatet. Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden Malung-Sälens kommun har beretts möjlighet att
yttra sig över ärendet senast den 20 april 2021.
Dagens sammanträde
Naturvårdshandläggaren redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att det
bifogade förslaget till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-24
Förslag till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande
Bilaga
Förslag till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Dalarnas län, senast 2021-04-20
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§ 34
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Sörsjön x:xx
(MSN/2021:26)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900),PBL.
2. Sökanden debiteras 5 998 kronor för handläggningen av ärendet enligt
av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat.
Föreskrifter och anvisningar
Tillståndet är bindande vi prövning av ansökan om bygglov som görs inom
två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom denna
tid upphör tillståndet att gälla. Tillståndet medför inte rätt att påbörja den
sökta åtgärden.
Fastighetsägaren för Sörsjön x:xx motsäger sig inte förhandsbesked, men
vill ha en dialog ang. dragning av vägen över hans fastighet vid framtida
bygglov.”
Motivering
Detaljplaneläggning kan inte anses erforderlig enligt bestämmelserna i 4
kap. 2 § plan- och bygglagen.
Fastigheten är avstyckad som tomtmark och byggnationen är en
komplettering till befintlig bebyggelse vilket är rekommenderat i
översiktsplanen.
Beskrivning av ärendet
Området är ej detaljplanelagt och åtgärden är ej kompletteringsåtgärd.
Fastigheten är belägen utom sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten omfattas av kommunens översiktsplan (område D3), för
området står följande rekommendation "Enstaka komplettering kan få ske
inom Skarsåsens och Våtkölssäterns fäbodar samt av befintlig
bebyggelsegrupp vid Horrmund, under förutsättning att planförhållandena
bedöms lämpliga."
Den aktuella fastigheten är avstyckad för tomtmark och det blir en
komplettering inom Våtkölssätern.
Berörda sakägare har lämnats tillfälle yttra sig i ärendet.
Inga erinringar har framförts.
Dagens sammanträde
Byggnadsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut med tillägg under föreskrifter och
anvisningar med formuleringen: Fastighetsägaren för Sörsjön x:xx motsäger
sig inte förhandsbesked, men vill ha en dialog ang. dragning av vägen över
hans fastighet vid framtida bygglov.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-18
Situationsplan
Upplysningar
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 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.
Beslutet skickas till
Skatteverket
Post- och inrikes tidningar
Ägarna till fastigheterna Sörsjön x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx

Justerare
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§ 35
Detaljplan för handel vid Färdsjövägen i Lindvallen
(MSN/2021:38)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Det i januari 2021 upprättade planförslaget till Detaljplan för Handel vid
Färdsjövägen antas av kommunfullmäktige.
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 hänvisning till i planförslaget upprättad
behovsbedömning, inte innebära betydande miljöpåverkan.
5. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster avseende dricks- och spillvatten, för området detaljplanen
avser.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Västra Sälen x:xx har
upprättats av Mavacon AB i Falun.
Området är beläget ca 100 meter norr om rondellen i Lindvallen, mitt emot
Malungs elnät. Detaljplanen syftar till att möjliggöra handels- och
verksamhetsetablering. Området är tänkt att inriktas mot de behov som finns
för handel med skrymmande sällanköpsvaror som t ex byggvaror, möbler
och fritid samt verksamheter och service med begränsad
omgivningspåverkan. Byggrättens storlek för handel och verksamheter
föreslås till en största byggnadsarea om 15 procent av fastighetsarean.
Därutöver medges ytterligare byggnadsarea för lager motsvarande 20
procent av fastighetsarean. Bebyggelse medges i en våning med en högsta
byggnadshöjd på 7 meter. Framträdande delar av fasader ska till största del
vara av trä och fasadkulörer ska vara mörka och matta.
Inför antagande av detaljplanen föreslås även att verksamhetsområde för
dricks- och spillvatten bildas för det område detaljplanen avser.
Under samrådet och granskningen har yttrande inkommit som föranlett
mindre revideringar i enlighet med utlåtandet.
Dagens sammanträde
Planarkitekten redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-22
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Utlåtande
Justerare
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§ 36
Detaljplan för handel & industriområde- Västra Långstrand
(MSN/2021:35)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska
beaktas.
På grund av jäv deltar inte Jörgen Lind (M) och Lars Gudmundsson (M) i
handläggningen och beslutet i detta ärende.
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en planbeskedsansökan från Lind i
Sälen fastigheter AB för ett område väster om Västerdalälven och som
sträcker sig från fastigheten Västra Långstrand x:xx i norr till Västra
Långstrand x:xx i söder. Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra för
ytterligare etableringar av verksamheter och ytkrävande handel samt att
utreda om det finns möjlighet att utöka byggrätten för befintliga
verksamheter.
Planläget
Den kommuntäckande översiktsplanen identifierar att det finns brist på mark
avsedd för industriändamål i den norra kommundelen. Delar av aktuellt
område pekas ut som lämpligt för att möta efterfrågan på mark avsedd för
upplag- och industriändamål.
Det aktuella området omfattas av rekommendationsområde A7 (Sälens by) i
översiktsplanen. Relevanta rekommendationer för planläggningen som
framgår är ”Där anledning finns att anta att naturvärden kan förekomma ska
naturinventering göras i samband med detaljplaneläggning.” och
”Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta
högvattenyta (+352,9 möh), undantaget mindre byggnader av ringa
ekonomiskt värde.”.
Det aktuella området omfattas i dagsläget av detaljplanen
Småindustriområde i Västra Långstrand, Sälen (T 72). Planen medger en
genomfartsgata, naturmark, VA-anläggningar samt handel (dock ej
livsmedel) och småindustri som ej är störande för närboende. Detaljplanens
genomförandetid gick ut 1998-12-31.
Bedömning
Förslaget bör kunna anses vara i linje med rekommendationerna i
översiktsplanen. Det finns ett behov av industritomter i anslutning till
Sälenfjällen och om detaljplanen möjliggör för detta ses det som positivt.
Preliminär tidsplan
För att granska inkomna handlingar, handlägga planärendet samt föra
ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs normalt 8-12 månader från det
att kompletta planhandlingar har inkommit till kommunen. Detta under
Justerare

Utdragsbestyrkande
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förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den
antagna detaljplanen ej sker.
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.
 De av Malung-Sälens kommun framtagna riktlinjerna för
dricksvattenförsörjning i Sälenfjällen ska användas.
 Avfallshantering, bullerfrågor, brandskyddsaspekter,
tillgänglighetsfrågor, energianvändning mm ska behandlas.
 En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan ska finnas
med i planhandlingarna.
 Naturvärdesinventering ska tas fram som planhandling.
 VA-karta ska tas fram som planhandling.
 Riskanalys med avseende på närheten till rekommenderad transportled
för farligt gods ska tas fram.
Kostnad
Granskningsavgift för planbesked: 10 450kr
Ärendet bedöms ha en normal planproblematik med klass 3 enligt
kommunens riktlinjer för plankostnader (Plan- och bygglovstaxa 2019).
Dagens sammanträde
Planarkitekten redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
På grund av jäv deltar inte Jörgen Lind (M) och Lars Gudmundsson (M) i
handläggningen och beslutet i detta ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-10
Ansökan om planbesked
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§ 37
Detaljplan för Tandådalens fjällvillor (MSN/2021:36)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska
beaktas.
2. Planförslaget kan bli föremål för samråd när kompletta handlingar
föreligger.
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en ansökan från Addac AB på
uppdrag av Brf Fjällvillevägen om planbesked för att påbörja
detaljplanearbete för fastigheten Lima Besparingsskog x:xx. Syftet med
ansökan är möjliggöra en utbyggnad av de befintliga parhusen som finns i
bostadsrättsföreningens ägo genom att öka den tillåtna byggnadsarean per
parhus samt att upprätta ytterligare ett parhus på en i dagsläget oanvänd yta
som är planlagd som ”LEK”.
Planläget
Den kommuntäckande översiktsplanen anger att förtätningar inom tidigare
ianspråktagna bebyggelseområden bör kunna tillåtas efter
detaljplaneändring utan att ny fördjupad översiktsplan upprättas. I huvudsak
är det lift- och anläggningsnära områden som bör prioriteras.
Det aktuella området omfattas av rekommendationsområde A16
(Tandådalen-Hundfjället-Pulsen) i översiktsplanen. För
rekommendationsområdet anges det att förtätningar inom tidigare
ianspråktagna bebyggelseområden bör kunna tillåtas efter
detaljplaneändring endast under förutsättning att planproblematiken är
begränsad och att bebyggelsetillskottet är av måttlig storlek totalt samt att
VA-förhållanden ska särskilt beaktas.
Det aktuella området omfattas av rekommendationsområde A16
(Tandådalen-Hundfjället-Pulsen) i översiktsplanen. Relevanta
rekommendationer för planarbetet är att tillgodose Transtrandsfjällens
värden för friluftsliv.
Planområdet omfattas även av den fördjupade översiktsplanen A16
Tandådalen-Hundfjället-Pulsen som antogs av kommunfullmäktige
2009-03-30. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området som ansökan
avser som lämpligt för fritidsbebyggelse eller stugby.
Det aktuella området omfattas av detaljplan Detaljplan för del av
Besparingsskogen 11 (L23), vilken vann lagakraft 1987-12-21. Den anger att
aktuellt område ska användas för bostäder. Områdena för bostäder är
uppdelade i zoner, inom varje zon finns en total byggrätt som sträcker sig
mellan 264 och 924 m² samt reglerar hur många lägenheter det får vara som
mest inom respektive zon.
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Det har tidigare gjorts en bedömning att befintlig bebyggelse är att betrakta
som en stugby, med bakgrund av detta tillåts ej bygglovsbefriade åtgärder
som Attefalls tillbyggnader eller friggebodar.
Bedömning
Förslaget bör kunna anses vara av en storlek som går i linje med
rekommendationerna i översiktsplanen. Det aktuella området uppfyller
översiktsplanens kriterier om att det ska vara förtätningar inom eller i
omedelbar anslutning till redan ianspråktagna områden samt att det ska vara
lift- och anläggningsnära boende. Planläggningen kan medföra ett ökat
behov av parkeringsplatser och en ökad belastning på Sälfjällets
reningsverk, vilket bör beaktas. Den nya detaljplanen bör även innefatta den
intilliggande detaljplanen L 28, med samma typ av byggnader.
Preliminär tidsplan
För att granska inkomna handlingar, handlägga planärendet samt föra
ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs normalt 8-12 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 föreligger oklarheter kring tolkningen av gällande tillstånd för
Sälfjällets avloppsreningsverk. Det är av stor vikt att den sökande är
införstådd med att trots en ej omfattande utvidgning av den befintliga
byggrätten kan ett antagande av en detaljplan för det aktuella området vara
långt fram i tiden. Det är svårt att uppskatta när inblandade myndigheter är
eniga om tolkningen, men en fördröjning av processen på upp till 4-5 år kan
inte uteslutas.
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.
 De av Malung-Sälens kommun framtagna riktlinjerna för
dricksvattenförsörjning i Sälenfjällen ska användas.
 Avfallshantering, bullerfrågor, brandskyddsaspekter,
tillgänglighetsfrågor, energianvändning, parkeringsfrågor, påverkan på
skid- och liftsystem mm ska behandlas.
 En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan ska finnas
med i planhandlingarna.
Kostnad
Granskningsavgift för planbesked: 7600 kr
Ärendet bedöms ha en begränsad planproblematik med klass 2 enligt
kommunens riktlinjer för plankostnader (Plan- och bygglovstaxa 2019).
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Dagens sammanträde
Planarkitekten redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut med tillägg under rubriken bedömning
att:
Den nya detaljplanen bör även innefatta den intilliggande detaljplanen L 28,
med samma typ av byggnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-16
Ansökan om planbesked
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§ 38
Slutremiss täkttillstånd Transtrandsbesparingsskog x:xx
(MSN/2021:31)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Det bifogade förslaget till Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande
antas.
På grund av jäv deltar inte Jörgen Lind (M) och Lars Gudmundsson (M) i
handläggningen och beslutet i detta ärende.
Beskrivning av ärendet
Transtrandsbesparingsskog med organisationsnummer 884400-3817 har till
Länsstyrelsen Dalarnas Län inkommit med en ansökan om att få återuppta
en täkt på fastigheten Transtrandsbesparingsskog x:xx. Täkten har tidigare
bedrivits som moräntäkt fram till 2019.
Materialet från området har/kommer till stor del användas till vägunderhåll för
Transtrandsbesparingsskogs vägnät. Tillståndet som gick ut 2019 var inte till
fullo utnyttjat och kvar att bryta var 340 000 ton morän. Denna mängd är vad
ansökningen nu gäller för och det på en period om 25 år(till och med 2046).
Malung-Sälen kommun har besökt platsen vid tillsyn och sen efter det att
ansökan har kommit in.
Dagens sammanträde
Miljö- och hälsoskyddsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
På grund av jäv deltar inte Jörgen Lind (M) och Lars Gudmundsson (M) i
handläggningen och beslutet i detta ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-19
Ansökan daterad 2021-02-01 – Transtrandsbesparingsskog
Tillsynsdokument
Täkttillstånd från den äldre täkten på området
Bilaga
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Dalarnas län
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§ 39
Detaljplan för Nya tomter inom Stöten Västra. (MSN/2021:37)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Detaljplanearbetet får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska
beaktas.
Beskrivning av ärendet
Miljö-och stadsbyggnadsnämnden har mottagit en ansökan om planbesked
för fastigheten Transtrands Kronopark x:xx. Ansökan omfattar ett område i
västra delarna av Stöten, väster om dubbelliften samt bl a en yta norr om
”Varglyan”. Syftet med detaljplanen är att kunna tillskapa byggrätter för minst
ett 100-tal tomter
Planläget
Platsen omfattas idag inte av någon detaljplan. Platsen ligger i den
kommuntäckande översiktsplanen från 2009 inom område A18, dvs det
större område som ungefärligt anger det utbyggnadsområde som pekats ut
för Stöten. I den äldre, men fortfarande gällande, fördjupade översiktsplanen
för Stöten är området angivet för sport/friluftsområde och skidbackar. Stöten
har tagit fram ett förslag till ny fördjupning av översiktsplanen. Detta förslag
har varit föremål för samråd, och avsikten är att detta förslag - eventuellt med
vissa tillägg – ska arbetas in i den kommande kommuntäckande
översiktsplanen. I detta samrådsförslag omfattar det aktuella området tre
områden avsatta för liftnära fritidsbebyggelse.
Området har naturvärdesidentifierats av HL Tagiabas, som pekar ut stora
tallar med högt visuellt värde samt en djupt nedskuren bäckravin, kring vilken
en skyddszon bör anordnas. I den översiktliga naturvärdesinventering av
Sälenfjällen som nyligen utförts bedöms en mindre del av området ha
påtagliga naturvärden med förekomst av enstaka naturvärdesarter samt
vissa strukturer.
Bedömning
Området har sedan drygt trettio år varit utpekat som ett lämpligt
expansionsområde för skidanläggningen Stöten. Den föreslagna planen är i
linje med bedömningen att det är lämpligt att tillföra nya fritidsbostäder i
direkt närhet till liftar och skidbackar.
Preliminär tidsplan
För att granska inkomna handlingar, handlägga planärendet samt föra
ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs normalt ca 12 månader från det
att kompletta planhandlingar inkommit till kommunen. Detta under
förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den
antagna detaljplanen ej sker.
För närvarande finns det begränsad kapacitet beträffande
dricksvattenförsörjningen i Stöten. Ett antagande av en detaljplan för det
aktuella området kan inte bli aktuellt förrän vattenförsörjningen kan
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garanteras, vilket kan innebära att inte planen kan komma att antagas förrän
2023-2024.
Förskrifter 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, brandsskyddsaspekter,
tillgänglighetsfrågor, laddning av elbilar, energianvändning mm ska
behandlas.
 En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan ska finnas
med i planhandlingarna.
 VA-karta ska tas fram som planhandling.
Kostnad
Granskningsavgift för planbesked: 10 450 kr
Ärendet bedöms ha en normal planproblematik med klass 3 enligt
kommunens riktlinjer för plankostnader (Plan- och bygglovstaxa 2019).
Dagens sammanträde
Planarkitekten redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-17
Ansökan om planbesked
Översiktskarta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2021-04-08

§ 40
Remiss gällande dispens från terrängkörningslagen
(MSN/2021:40)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsarkitekten uppdras att lämna in ett yttrande till Länsstyrelsen Dalarnas
län där Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avråder om dispens från
terrängkörningslagen.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Dalarnas län har fått in en ansökan om dispens från
terrängkörningsförbudet på fastigheten Västra Sälen x:xx.
En remiss har inkommit till Malungs-Sälens kommun där möjlighet givits att
lämna in synpunkter kring ärendet.
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att
stadsarkitekten uppdras att lämna in ett yttrande till Länsstyrelsen i Dalarnas
län där Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avråder om dispens från
terrängkörningslagen.
Beslutsunderlag
Remiss
Ansökan om dispens från terrängkörningsförbudet
Karta över färdväg
Beslutet skickas till
Stadsarkitekt
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§ 41
Sanktionsavgift för oregistrerad livsmedelsverksamhet på Fällen
x:xx, restaurangskolan (MSN/2021:27)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Ärendet överflyttas och skall ingå i diarienummer MSN/2021:29.
(M-2020-201-7)
Beskrivning av ärendet
När ärendet skapades användes felaktig fastighetsbeteckning. I det
ursprungliga tjänsteutlåtandet stod att verksamheten Restaurangskolan
bedrivs på fastigheten Fällen x:xx, vilket är fel. Den är belägen på fastigheten
Skolan 4 där även samma förvaltning bedriver verksamheten Café skafferiet.
Därav bedöms att endast en livsmedelsregistrering behövs. Se § 43 i detta
protokoll. (MSN 2021-04-08)
Dagens sammanträde
Miljö- och livsmedelsinspektören redogör för ärendet.
Ledamöter lyfter frågan om Fällen x:xx är rätt fastighetsbeteckning i ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att innan
protokollet skall justeras får miljö- och livsmedelsinspektören i uppdrag att
utreda om verksamheten Restaurangskolan bedrivs på Fällen x:xx och ska
således betala en sanktionsavgift för den.
Visar utredningen att fastighetsbeteckningen är samma som verksamheten
Café skafferiet, Skolan x:xx, skall den ingå i samma ärende med
diarienummer MSN/2021:29 (M-2020-201-7)
Beslutet skickas till
Skolchef
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§ 42
Sanktionsavgift för oregistrerad livsmedelsverksamhet på
Storbyn x:xx, campus (MSN/2021:28)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Malung-Sälens kommun genom Barn- och utbildningsnämnden med org.
nr 212000-2148 ska betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor. Detta
med anledning av att företagaren har startat sin verksamhet Campus
Malung på fastigheten Storbyn x:xx, utan att ha anmält ägarbytet till
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
2. Avgiften ska inbetalas till Kammarkollegiet som kommer att skicka en
särskild inbetalningsavi.
Laghänvisning:
Detta beslut fattas med stöd av Livsmedelslagen (2006:804) och Miljö- och
stadsbyggnadsnämndens delegationsordning, samt:
Punkt 1: Artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 samt livsmedelsförordningen 2006:813, 39 c §
Punkt 2: Enligt förordning 2006:813, 39 h § och förordning 2018:1643.

__________________________________________________________
För besvärshänvisning (hur man överklagar), se sista sidan.

Skäl till beslut
En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i
enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, ha gjort en anmälan till
kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon
ansvarar för enligt livsmedelsförordning (2006:813), 39 c §.
Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av
årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om
överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny
fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.
Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra
stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor.
Förordning (2019:1055)
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Artikel 6
ska varje livsmedelsföretagare särskilt underrätta lämplig behörig
myndighet, på det sätt som den sistnämnda kräver, om alla anläggningar
som han ansvarar för, där det i något led i produktions-, bearbetnings och
distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att varje sådan
anläggning kan registreras.
Livsmedelsföretagare ska också se till att den behöriga myndigheten alltid
har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta
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den om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av
befintliga anläggningar.
Enligt beaktandesats 9 i 852/2006 bör gemenskapsreglerna endast gälla
företag, vilket är en verksamhetsform som förutsätter viss kontinuitet och en
viss grad av organisation.
Beskrivning av ärendet
Malung-Sälens kommun genom Barn- och utbildningsnämnden med
organisationsnummer 212000-2148 övertog Campus Malung den 1 januari
2020 från Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF) i samband med att
VDUF upphörde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i olika omgångar
påtalat för ansvariga inom Barn- och utbildningsnämnden att besked om
övertagande måste anmälas till kontrollmyndigheten innan planerad start för
den verksamhet man avser bedriva.
Vid övertagande från VDUF den 1 januari 2020 meddelades inte Miljö-och
stadsbyggnadsnämnden. Malung-Sälens kommun genom Barn- och
utbildningsnämnden har således påbörjat en registreringspliktig
livsmedelsverksamhet utan att underrätta myndigheten.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att verksamheten bör vara
registrerad då den uppfyller kravet om viss kontinuitet och en viss grad av
organisation. Efter inrådan från myndigheten har Malung-Sälens kommun
anmält verksamheten för livsmedelsregistrering. Anmälan om registrering
inkom till Miljökontoret den 17 mars 2020.
Kommunicering av förslag till beslut
Förslag till beslut skickades den 24 februari 2021 via post.
Verksamhetsutövaren har inte inkommit med något yttrande.
Dagens sammanträde
Miljö- och livsmedelsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-16
Beslutet skickas till
Skolchef
Beslutet kan överklagas
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut är överklagningsbart hos
förvaltningsdomstol. Överklagandet skall vara skriftligt och adresseras till
Miljökontoret, Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara Miljökontoret
tillhanda senast tre veckor efter det att Ni har tagit del av beslutet. I
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skrivelsen ska det anges vilket beslut som överklagas, samt vilken ändring
av beslutet som begärs.
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§ 43
Sanktionsavgift för oregistrerad livsmedelsverksamhet på
Skolan x:xx, Restaurangskolan och Café Skafferiet,
gymnasieskolan (MSN/2021:29)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Malung-Sälens kommun genom Barn- och utbildningsnämnden med org. nr
212000-2148, på fastighetsbeteckning: Skolan 4
1. Ska betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor. Detta med anledning av
att företagaren har startat sin verksamhet Restaurangskolan och Café
Skafferiet på Malung- Sälens Gymnasieskola, utan att ha anmält
ägarbytet till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
2. Avgiften ska inbetalas till Kammarkollegiet som kommer att skicka en
särskild inbetalningsavi.
3. En avgift tas ut för handläggningen av ärendet på 2h.
Laghänvisning:
Detta beslut fattas med stöd av Livsmedelslagen (2006:804) och Miljö- och
stadsbyggnadsnämndens delegationsordning, samt:
Punkt 1: Artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
samt livsmedelsförordningen 2006:813, 39 c §
Punkt 2: Enligt förordning 2006:813, 39 h § och förordning 2018:1643.
Punkt 3: Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-16 §99, Indexuppräkning MSN
2020-12-10 §134

_____________________________________________________________
För besvärshänvisning (hur man överklagar), se sista sidan.

Skäl till beslut
En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i
enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, ha gjort en anmälan till
kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon
ansvarar för enligt livsmedelsförordning (2006:813), 39 c §.
Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av
årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om
överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny
fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska
avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst
2 500 kronor och högst 40 000 kronor.
Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra
stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor. Förordning (2019:1055)
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Artikel 6
ska varje livsmedelsföretagare särskilt underrätta lämplig behörig
myndighet, på det sätt som den sistnämnda kräver, om alla anläggningar
som han ansvarar för, där det i något led i produktions-, bearbetnings och
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distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att varje sådan
anläggning kan registreras.
Livsmedelsföretagare ska också se till att den behöriga myndigheten alltid
har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta
den om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av
befintliga anläggningar.
Enligt beaktandesats 9 i 852/2006 bör gemenskapsreglerna endast gälla
företag, vilket är en verksamhetsform som förutsätter viss kontinuitet och en
viss grad av organisation.
Beskrivning av ärendet
Malung-Sälens kommun genom Barn- och utbildningsnämnden med
organisationsnummer 212000-2148 övertog Restaurangskolan och Café
Skafferiet på Malung-Sälens Gymnasieskola den 1 januari 2020 från
Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF) i samband med att VDUF
upphörde. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i olika omgångar påtalat
för ansvariga inom Barn- och utbildningsnämnden att besked om
övertagande måste anmälas till kontrollmyndigheten innan planerad start för
den verksamhet man avser bedriva.
Vid övertagande från VDUF den 1 januari 2020 meddelades inte Miljö-och
stadsbyggnadsnämnden. Malung-Sälens kommun genom Barn- och
utbildningsnämnden har således påbörjat en registreringspliktig
livsmedelsverksamhet utan att underrätta myndigheten.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att verksamheten ska vara
registrerad då den uppfyller kravet om viss kontinuitet och en viss grad av
organisation. Efter inrådan från myndigheten har Malung-Sälens kommun
anmält verksamheten för livsmedelsregistrering. Komplett anmälan om
registrering inkom till Miljökontoret den 17 mars 2020. Restaurangskolan
samt Café skafferiet har samma fastighetsbeteckning och drevs av samma
förvaltning (Barn- och utbildningsnämnden) den 1 januari 2020, och bedöms
därför vid övertagandet från VDUF som en registrerad verksamhet istället för
två.
Dagens sammanträde
Miljö- och livsmedelsinspektören redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, reviderat.
Beslutet skickas till
Skolchef
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Beslutet kan överklagas
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas hos
Länsstyrelsen Dalarnas län. Överklagandet skall vara skriftligt och
adresseras till Miljökontoret, Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen skall vara
Miljökontoret tillhanda senast tre veckor efter det att Ni har tagit del av
beslutet. I skrivelsen ska det anges vilket beslut som överklagas, samt vilken
ändring av beslutet som begärs.
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§ 44
Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för miljökontoret
(MSN/2021:30)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Arkivbeskrivning för miljökontoret antas
2. Förvaltningschef utses till arkivansvarig
3. Administratör/registrator utses till arkivredogörare
4. Dokumenthanteringsplan för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas
Beskrivning av ärendet
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska
varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna
handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen
ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur
myndigheten är organiserad och dess historiska organisation. Beskrivningen
ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så
att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka
handlingstyper som alstras.
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) anger att beskrivningen ska
innehålla följande:
1.myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande
efter allmänna handlingar,
2.register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna
handlingar, 3.tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos
myndigheten för att ta del av allmänna handlingar,
4.vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om
myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
5.vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på
uppgifter i sina handlingar,
6.uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra
samt hur och när detta sker, och
7.myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.
Ovanstående punkter sammanfaller med arkivlagens krav på
arkivbeskrivning (i Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1995:3, anges
vad som bör ingå i denna). Det enda som inte OSL tar upp, men som ska
finnas i arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler
samt vem som är arkivansvarig.
Syftet med dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning är att
kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens information och
handlingar, från det att de inkommer och/eller upprättas tills det att de
arkiveras eller gallras. Enligt arkivreglementet ska det finnas en
arkivansvarig samt arkivredogörare som utför arkivuppgifterna hos
myndigheten
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För den kommunala arkivvården finns ett Arkivreglemente för MalungSälens kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-06-14 Kf § 73.
Arkivreglementet är under revidering.
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplanen med bilagor ska ses över
kontinuerligt. Det är nämnden som efter samråd med arkivmyndigheten
(kommunstyrelsen) fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg. Denna
arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan ersätter tidigare dokument
beslutad 2014 MN § 38/2014 med dnr. 2014- 0789. Nämnden utser
arkivansvarig och arkivredogörare för de praktiska, arkivvårdande
uppgifterna.
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Vissa redaktionella ändringar kan ske innan justering.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut med vissa redaktionella ändringar innan
justering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-17
Arkivbeskrivning för miljökontoret
Dokumenthanteringsplan för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Klassificeringsstruktur KLASSA
Bilaga
Bilaga 1: Arkivbeskrivning för miljökontoret
Bilaga 2: Dokumenthanteringsplan för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Beslutet skickas till
Nämndkansliet (arkivet), miljökontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Delegationsordning MSN 2021-04-08. Gäller fr.o.m 15 april 2021
(MSN/2021:32)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Delegationsordning för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas enligt
upprättat förslag, med en ny delegat som miljöchef.
2. Den reviderade delegationsordningen börjar gälla den 15 april 2021.
Beskrivning av ärendet
Nämndens delegationsordning ses över regelbundet för att beslutsfattandet
ska vara så effektivt som möjligt. I och med nämndens beslut om ny
ledningsfunktion för miljökontoret MSN §27/ 2021 behöver
delegationsordningen revideras och tilläggas en delegation för tillträdande
avdelningschef/ miljöchef. I denna revidering är det enbart den förändringen
som föreslås.
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-22
Bilaga
Delegationsordning för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, daterad
2021-03-22
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§ 46
Anmälan av delegationsbeslut (MSN/2021:21)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut och yttranden godkänns och läggs till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar del av beslut fattade på delegation.
Delegationsbeslut och yttranden redovisas i bilaga.
Besluten är fattade i enlighet med reglemente för miljö- och
stadsbyggnadsnämnden fastställt av kommunfullmäktige 2020-06-22 § 60
samt delegationsordning 2020-12-10.
Dagens sammanträde
Ärendet redogörs för.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att
redovisningen av delegationsbeslut och yttranden godkänns och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationslista bygg 2021-02-24 - 2021-03-29
Delegationslista Miljö, 2021-02-19 - 2021-03-25
Bilagor
Delegationslista bygg 2021-02-24 - 2021-03-29
Delegationslista Miljö, 2021-02-19 - 2021-03-25
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§ 47
Meddelanden (MSN/2021:20)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Redovisade meddelande anses som mottagna och läggs till handlingarna.

Justerare



Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut 2021-03-16, delgivningskvitto,
gällande beslut om upphävande av kommunal strandskyddsdispens för
nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Juslätt x:xx, Malung-Sälens
kommun.



Länsstyrelsen i Dalarnas läns beslut 2021-02-24, elektronisk delgivning,
gällande beslut om upphävande av kommunal strandskyddsdispens för
nybyggnad av båthus på fastigheten Grimsåker x:xx, Malung-Sälens
kommun.
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§ 48
Information från förvaltningen
- Personal
- Länsstyrelsen gör tillsyn av livsmedelskontroll 2021-04-21
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