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§ 77 
Bygglov för nybyggnad av polisstation (3 byggnader) på Berga 
15:1 m fl. (BYGG.2020.616) (MSN/2021:176) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Bygglov beviljas enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap. § 30. 
2. Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Joachim Engberg, godtas. 
3. Färdigställandeskydd krävs inte enl. 1 och 4 §§ i lagen om 

färdigställandeskydd. 
 
Föreskrifter och anvisningar 
ꞏ Byggnationen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett 

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

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

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

bygglovsavgiften. 
ꞏ Sökanden meddelar byggnadsnämnden när byggnaden är 

färdigställd för tillsynsbesiktning och utfärdande av slutbesked. 
ꞏ Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år 

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

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

ꞏ Byggnationen får inte påbörjas förrän 4 veckor efter publicering i 
Post- och Inrikes Tidningar. 

ꞏ Inom kommunalt verksamhetsområde för VA ska servisavtal vara 
inskickat till VAMAS senast 4 veckor innan byggstart. Innan 
slutbesked kontrolleras att VAMAS undertecknat avtalet. 

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

ꞏ Fasad mot väg 311 ska utföras i obrännbart materiel. 
 
Motivering 
Byggnationen uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 § första stycket samt 8 § och 9 
§ plan- och bygglagen varför bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser uppförande av ny polisstation i Sälens by. Fastigheten 
omfattas av detaljplan och den sökta åtgärden överensstämmer med 
detaljplanen.  
 
Bygglov beviljades av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 7 december 
2021. 
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Bygglovet överklagades av grannar till fastigheten. Länsstyrelsen gjorde 
bedömningen att de invändningar som de klagande anfört redan hanterats I 
samband med att överklagandet av detaljplanen avslagits av Mark- och 
miljödomstolen. 
Länsstyrelsen konstaterade däremot att delar av byggnadernas planlösning 
utelämnats I planritningarna, samt att det därför inte gick att se om 
byggnaden uppfyller kraven på tillgänglighetsanpassning för personer med 
nedsatt rörelse-  eller orienteringsförmåga. Länsstyrelsen konstaterade även 
att det inte fans laglig grund att avstå från denna prövning på grund av 
eventuell sekretess. Beslutet upphävdes, och återförvisades till nämnden för 
förnyad handläggning. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen, som 
fastställde Länsstyrelsens beslut, och, som det förstås, inte 
uppmärksammade uppgifterna att byggnadsinspektörer och stadsarkitekt 
granskat kompletta ritningar vid flera möten tillsammans med projektets 
arkitekt och andra konsulter. 
 
Domstolen noterade dock att det inte alls är säkert att de kvalificerat hemliga 
uppgifter som klaganden har hänvisat till är nödvändiga för att pröva 
lovansökan. I sin fortsatta prövning av ärendet har nämnden även att följa 
sekretesslagstiftningen. 
 
Nu föreligger kompletta handlingar, varav planritningarna är stämplade med 
sekretess enligt 18 Kap 8, 11§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Dessa ritningar uppfyller krav på tillgänglighet. Vidare är ansökan 
kompletterad med ett tillgänglighetsutlåtande, vilket omfattar hela 
byggnaden. 
 
Dagens sammanträde 
Stadsarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-30 
Situationsplan 
Byggnadsritningar (planritningar omfattas av sekretess enligt 18 Kap 8, 11§ 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)  
Granskningsutlåtande tillgänglighet för hela byggnaden (upprättad av AFRY, 
2022-06-27) 
Anmälan kontrollansvarig 
 
Upplysningar 
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och insändes till Stadsbyggnadskontoret, 
Box 14, 782 21 Malung. Skrivelsen ska vara Stadsbyggnadskontoret till 
handa senast tre veckor efter att Ni har tagit del av beslutet. I skrivelsen ska 
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anges vilket beslut som överklagas samt den ändring av beslutet som 
begärs. Överklagan är kostnadsfri. 
 
Meddelande om beslut 
Skatteverket  
Post- och Inrikes Tidningar  
VAMAS 
Ägarna till Östra Sälen x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx 
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§ 78 
Debitering av avgift i förskott på Västra Långstrand x:xx, x:xx, 
x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx, x:xx (MSN/2022:93) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Avgifter för bygglov och anmälan, som söks av Vivid Development AB, samt 
andra bolag med samma huvudman ska betalas i förskott. 
 
Motivering 
För att säkerställa att inte avgifter blir obetalda debiteras nyinkomna ärenden 
i förskott i enlighet med plan- och bygglovstaxa antagen av 
kommunfullmäktige 2018-12-17, § 163. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser huvudmannens kommande projekt i Fjällbäcken där bygglov 
söks för projekt på 9 fastigheter. I den första etappen på Fjällbäcken så har 
byggnationen avstannat och där pågår ej någon byggverksamhet alls för 
närvarande. 
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-29 
Situationsplan 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
Vivid Development AB 
 
Upplysningar 
Miljö- och stadsbyggnadsämndens 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. 
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§ 79 
Detaljplan för Bostäder söder om lift 303 - Lindvallen 
(MSN/2022:90) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samrådsredogörelsen godkänns. 
2. Planförslaget ställs ut för granskning efter revidering enligt 

samrådsredogörelsen. 
3. En miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas. 
4. Handläggningen av planförslaget växlas från standardförfarande till 

utökat förfarande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för bostäder söder om luft 303 har upprättats av 
Mavacon AB i samråd med stadsbyggnadskontoret. Förslaget var under 
perioden 12 juni 2019 – 17 juli 2019 varit utskickat för samråd. Förslaget har 
funnits tillgängligt på stadsbyggnadskontoret i Malung, biblioteket i Sälen 
och på kommunens hemsida. 
 
Under samrådet har 8 yttranden inkommit. Länsstyrelsens huvudsakliga 
synpunkt var att man bedömde att Sälfjällets reningsverk inte har tillräcklig 
kapacitet. Sedan tiden för samrådet har Vamas fått ett nytt tillstånd, samt 
påbörjat projektering för en utbyggnad av reningsverket. Länsstyrelsen 
önskar också att kommunen förtydligar vilket särskilt skäl som går att 
tillämpa för upphävandet av strandskyddet inom planområdet. 
Länsstyrelsen delar vidare kommunens bedömning att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då genomförandet av 
planförslaget inte kan anses innebära betydande miljöpåverkan.  
 
Inför granskningen har planförslaget reviderats utifrån de synpunkter som 
kommit in under samrådet. Stadsbyggnadskontoret önskar en transparens i 
bemötandet av de åsikter som framförs av miljökontoret, nämligen åsikten att 
det krävs väldigt starka argument för att gå vidare med planförslaget. 
Kontoret gör därför bedömningen att det kan anses vara av sådant allmänt 
intresse för den fortsatta handläggningen av planförslaget, att 
handläggningen bör växla från standardförfarande till utökat förfarande. 
 
Dagens sammanträde 
Stadsarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med planberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-13 
Samrådsredogörelse  
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 80 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, Ytternäs x:xx 
(BYGG.2022.213) (MSN/2022:69) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Förhandsbesked beviljas enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 

kap. § 17. 
2. Sökanden debiteras 6 086 kronor för handläggningen av ärendet enligt 

av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 
 
Föreskrifter och anvisningar 
Tillståndet är bindande vid ansökan om bygglov inom två år från detta beslut, 
under förutsättning att bygglovsansökan överensstämmer med detta 
förhandsbesked. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör 
tillståndet att gälla. 
 
Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Förhandsbeskedet vinner laga kraft om det inte överklagats inom 4 veckor 
från kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar eller 3 veckor från sakägares 
delgivning. 
 
Motivering 
Detaljplaneläggning kan inte anses erforderlig enligt bestämmelserna i 4 
kap. 2 § plan- och bygglagen. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att åtgärden är förenlig med den 
kommunala översiktsplanen. 
Byggnationen uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 § första stycket samt 4 §, 5 § 
och 9 § plan- och bygglagen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus i närheten av 
Hässjön. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan och är belägen utanför 
sammanhållen bebyggelse. Åtgärden är en komplettering till befintlig 
bebyggelsegrupp. Den tänkta platsen är belägen utanför strandskyddat 
område. En godkänd anmälan från miljökontoret krävs för enskild 
avloppsanläggning. 
 
Miljökontoret har varit ute på platsen och lämnat ett yttrande som anger att 
området har höga naturvärden och rekommenderar att exploatering ej bör 
ske förutom närmast vägen.  
 
Den tänkta placeringen är mot befintlig väg, ingen skog finns på den tänkta 
tomtplatsen. 
 
Platsen är belägen vid en områdesgräns i översiktsplanen mellan område 
E27 och E34.  
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Översiktsplanen anger i E27 att "Hela området är utpekat som riksintresse 
för naturvården.". "På Storkölen finns flera olika vegetationstyper 
representerade och här finns en relativt hög täthet av vadarfåglar." Storkölen 
bedöms vara ekologiskt känslig. 
 
Några särskilda rekommendationer för bebyggelse finns inte. 
 
För område E34 anges i rekommendationer att "Ny bebyggelse kan få 
tillkomma i form av begränsad komplettering till befintliga 
bebyggelsegrupper om planförhållandena bedöms lämpliga, bl a med 
hänsyn till strandskyddet och möjligheten att ordna VA". 
 
Besök på platsen har gjorts av byggnadsinspektör 2022-05-06. 
 
Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-09 
Ansökan 
Kartor (situationsplan) 
Foton 
 
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 
Malungs Elnät 
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§ 81 
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st bostadshus Östensbo 
x:xx (BYGG.2022.184) (MSN/2022:71) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Ansökan om förhandsbesked beviljas enligt Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900 9 kap. § 17), i enlighet med miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut xx-xx  

2. Sökanden debiteras XXXX kronor för handläggningen av ärendet enligt 
av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. 

 
Föreskrifter och anvisningar 

 Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som 
görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om 
bygglov inom denna tid så upphör tillståndet att gälla. Tillståndet 
medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

 Förhandsbeskedet vinner laga kraft om det inte överklagas inom 4 
veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar eller 3 veckor 
från sakägares delgivning.  

 
Motivering 
Detaljplaneläggning kan inte anses erforderlig enligt bestämmelserna i 4 
kap. 2 § plan- och bygglagen. 
Åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna enl. 3 och 4 kap. miljöbalken samt med den 
kommunala översiktsplanen. Den planerade byggnationen uppfyller kraven 
enligt 2 kap. 6 § första stycket 8 och 9 §§ plan- och bygglagen. 
Åtgärden är överensstämmande med den kommunala översiktsplanen och 
ligger inom område. 
Kommunen anser att den här enstaka exploateringen kan prövas utan 
upprättande av områdesbestämmelser eller detaljplan, då det ej för 
närvarande finns ett uttalat tryck på exploatering av området. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fastigheten omfattas ej av detaljplan och den sökta åtgärden är inte en 
kompletteringsåtgärd. Den planerade exploateringen ligger ett antal 
kilometer norr om Sälens by, i Östensbo. Området ligger inom ett riksintresse 
för turism och rekreation enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken, samt även inom 
riksintresse för friluftsliv och naturvård. 
 
Ärendet är remitterat till kommunens miljöavdelning med anledning av 
föreslagen avloppslösning. En godkänd anmälan från kommunens 
miljöavdelning krävs. 
 
Grannekommunicering. 
 
Platsen är besökt av kommunens byggnadsinspektör. 
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Dagens sammanträde 
Byggnadsinspektören redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Situationsplan 
Karta 
 
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 
Post- och inrikes tidningar 
Ägarna till fastigheterna  
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§ 82 
Detaljplan för Norra Nissoskar området (MSN/2022:76) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Det tillstyrks att planförslaget kan skickas ut för samråd.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Västra Sälen 8:9 samt Västra Sälen 3:27 har 
upprättats av Mavacon AB. 
 
Planområdet är beläget norr om Niss Oskars väg inom Gubbmyrenområdet i 
Lindvallen, ca 1 km nordväst om Sälfjällstorget. 
 
Detaljplanen möjliggör för exploatering av området, motsvarande cirka 40 
nya tomter. För de nya fastigheterna tillåts en minsta fastighetsstorlek på 
1000 kvm och byggrätten föreslås vara 150 kvm per fastighet. Förslaget 
medger högst en huvudbyggnad per fastighet som får innehålla högst två 
lägenheter. 
 
Innan planförslaget hålls tillgängligt för samråd kan vissa mindre revideringar 
av förslaget komma att ske. 
 
Byggnadsnämnden gav planbesked för det aktuella området 2015-09-23 
§82. 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med planberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-07 
Plankarta 
Planbeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 83 
Detaljplan för Bostäder Vikhansvägen,  Östra Sälen x:xx 
(MSN/2022:75) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska 
beaktas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har tagit emot en ansökan om planbesked, från 
Malungshem AB och Wiff Fastighet AB, för att påbörja detaljplanearbete för 
att tillskapa fler bostäder för åretruntboende i Sälens by. Söder om 
Vikhansvägen önskar Malungshem AB bygga flerbostadshus i form av 
byggrätter och på den norra sidan önskar Wiff Fastighet AB bygga 
bostadsrättslägenheter. 
 
Området som ansökan berör ligger på fastigheten Östra Sälen 8:12 som ägs 
av Malung-Sälens kommun. 
 
Planläget 
Fastigheten ingår i rekommendationsområde A7 (Sälens by) i den 
kommuntäckande översiktsplanen. I översiktsplanen ligger fastigheten inom 
ett område avsett för kontor eller annat användningssätt med anknytning till 
Sälens centrum. Även bostäder kan få ingå som komplement.  
Det anges även att påverkan på landskapsbilden och landskapets kulturella 
värden behöver beaktas vid planläggning av byns östsluttning. 
 
Området söder om Vikhansvägen omfattas av detaljplan för Sälen Östra 
8:12 m.fl. (T75), som vann laga kraft 1990-03-24, och utgörs av allmän plats 
för Park- och Naturändamål. Området norr om Vikhansvägen omfattas inte 
av detaljplan. 
 
Bedömning 
Förslaget anses vara i linje med de rekommendationer som finns i 
översiktsplanen. Det finns ett behov av bostäder i Sälens by och om 
detaljplanen medför möjlighet att nya flerbostadshus kan byggas ses detta 
som positivt.  
 
Föreskrifter och anvisningar 
Följande synpunkter ska beaktas under ett eventuellt planarbete: 

 Avfallshantering, dagvatten, bullerfrågor, brandskyddsaspekter, 
tillgänglighetsfrågor, energianvändning, parkering samt 
laddmöjligheter för elbilar ska behandlas. 

 En undersökning om betydande miljöpåverkan ska finnas med i 
 planhandlingarna. 
 Naturvärdesinventering ska tas fram som planhandling. 
 VA-karta ska tas fram som planhandling. 
 En dagvattenutredning ska tas fram. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

Preliminär tidsplan 
För att granska inkomna planhandlingar, handlägga planärendet samt föra 
ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs preliminärt 8-12 månaders 
handläggningstid från det att kompletta planhandlingar kommit in till 
kommunen. Detta under förutsättning att inga erinringar finns och att något 
överklagande av den antagna planen ej sker. 
 
Kostnad 
Granskningsavgift för planbesked: 10 670 kr  
 
Ärendet bedöms vara ett normalt planärende med klass 3 enligt kommunens 
riktlinjer för plankostnader (Plan- och bygglovstaxa 2019). 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med planberedningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-06-03 
Ansökan om planbesked 
Skiss husplaceringar projekt Vikhansvägen Sälen 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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§ 84 
Detaljplan för Parkering vid Sälfjällstorget, Västra Sälen x:xx 
(MSN/2022:73) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Detaljplanearbetet får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska 
beaktas. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den aktuella platsen är belägen strax norr om Sälfjällstorget, mellan bl a 
gallerian, restaurang Viktors, bostadshuset ”torglägenheterna och den 
befintliga bostadsbebyggelsen längs Fräkenvägen. I direkt anslutning till 
bostäderna i ”torglägenheterna” finns redan idag en parkeringsyta, som har 
stöd i gällande detaljplan samt omfattas av servitut. Norr om denna befintliga 
parkeringsplats finns ytterligare en hårdgjord yta, vilken är lämplig för 
parkeringsändamål. Denna yta omfattas dock av planbestämmelsen allmän 
plats, PARK. 
 
Ytterligare en viktig aspekt i ett kommande planarbete är återställning av 
markområdet ned mot den lilla bäcken i områdets norra del. På platsen har 
tyvärr en hel del byggrester lämnats kvar efter flera tidigare byggprojekt. 
Byggnadsnämnden förelade dåvarande fastighetsägaren att återställa 
marken enligt ett återställningsprogram, vilket tagits fram vilket av FFNS 
Arkitekter /SWECO. Idag har flera byggprojekt i närområdet tillkommit, vilket 
gör att ett nytt återställningsprogram, anpassat till dagens förutsättningar, 
bör hanteras i planprocessen. Det är även viktigt att ta hänsyn till risk för 
ljuskäglor in i angränsande byggnader, och stor vikt ska läggas vid 
återställandet av bäcken. I planarbetet ska också säkerställas möjlighet till 
laddning av elbilar. 
 
Bedömning 
Stadsbyggnadskontoret är av uppfattningen att ett lämpligt återställande av 
bäcken mycket väl kan kombineras med en ny parkeringsplats. Detta kräver 
dock att en ny detaljplan upprättas för parkeringsplatsen samt området 
närmast de befintliga fastigheterna längs Fräkenvägen, dvs Västra Sälen 
14:10 – 14:14. 
 
Planarbetet kan med fördel samordnas med den detaljplaneläggning för 
kompletterande fritidshus längs Fräkenvägen, som fick planbesked 
2016-12-14 (BN § 100). 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med planberedningens förslag. 
 
Bilagor 
Situationsplan parkeringsplats 
Skrivelse från ägare till Västra Sälen x:xx 
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Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 
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§ 85 
Personalbehovsanmälan Miljöskydd (MSN/2022:88) 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Tjänsten får återbesättas förutsatt att ordinarie inspektör avslutar sin tjänst 
efter tjänsteledighet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tjänsten har placering på Miljökontoret. Arbetsuppgifterna omfattar miljö- 
och hälsoskyddtillsyn och i övrigt förekommande arbetsuppgifter på 
förvaltningen. Denna tjänst inrymmer även kommunal samverkan inom sitt  
specialistområdet. 
 
Personalbehovet för tjänsten gäller en tillsvidareanställning.  
 
Ordinarie inspektör är för närvarande tjänsteledig för att prova ett nytt jobb 
inom kommunens organisation. Om tjänsten blir ledig behöver den tillsättas 
så snart det är möjligt för att säkerställa kompetens och utförande av dessa 
arbetsuppgifter. Denna tjänst har kostnadstäckning via avgifter som tas ut av 
verksamhetsutövare. Tjänsten ryms inom befintlig ram. 
 
Dagens sammanträde 
Tf förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet 
med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Personalbehovsanmälan Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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§ 86 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
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 2021-04-18. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet redogörs för. 
 
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att 
redovisningen av delegationsbeslut och yttranden godkänns och läggs till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
MSN/2022:2 
Delegationslista bygg 2022-05-24 – 2022-06-21 
Delegationslista Miljö 2022-05-26 – 2022-06-17 
MSN/2022:82- Arbetsmiljödelegation till förvaltningschef 
MSN/2022:67- Beslut gällande- Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänhet, utökning av serveringsyta vid Lodgebaren, Skistar AB 
MSN/2022:87- Beslut om tf förvaltningschef sommaren 2022 
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§ 87 
Meddelanden 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut 
Redovisade meddelanden anses som mottagna och läggs till handlingarna. 
 
MSN/2022:1 
Nacka tingsrätts dom 2022-06-15, Nybyggnation av en polisstation med tre 
byggnader på fastigheterna Berga x;xx, Östra Sälen x:xx och x:xx, 
Malung-Sälens kommun 
 
Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut 2022-04-20, Överklagan av bygglov för 
polisstation 
 
Nacka tingsrätts dom 2022-05-30, Tidsbegränsat bygglov för camping på 
fastigheten Rörbäcksnäs x:xx i Malung-Sälens kommun 
 
Länsstyrelsen dalarnas läns beslut 2021-12-15, Överklagande av miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens i Malung-Sälens beslut 6 maj 2021 § 55 om 
tidsbegränsat bygglov för säsongsplatser för husvagn och husbil på 
fastigheten Rörbäcksnäs x:xx 
 
Länsstyrelsen dalarnas läns beslut 2022-05-25, Länsstyrelsen godkänner 
kommunalt beslut om strandsskyddsdispens 
 
Nacka tingsrätts dom 2022-05-24, Bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Mornäs x:xx i Malung-Sälens kommun 
 
Länsstyrelsen dalarnas läns beslut 2021-12-15, Överklagan av bygglov för 
fritidshus 
 
Nacka tingsrätts protokoll syn 2022-05-18, Bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Mornäs x:xx i Malung-Sälens kommun 
 
MSN/2022:89 
Enskilda avlopp- information bedömning 
 
MSN/2022:79 
Information till förtroendevalda inför valet 2022 
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§ 88 
Information från förvaltningen 
 

- Gisela Åberg och Marcus Westerlund informerar om pågående 
återställningsprojektet vid Tandån. Man återför material till ån för att 
få igång naturliga processer och återskapa strukturer efter flottning. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bjuds in till ett studiebesök på 
platsen den 16 augusti, mer information kommer. 
 

- Gisela Åberg informerar om arbetet vid Garveriområdet. En 
åtgärdsutredning har gjorts som visar olika alternativ för hur man kan 
sanera sedimenten och man tittar nu på dessa. Schaktsanering 
kommer att göras av marken ner till 4 meter. Man har fått fortsatt 
finansiering från Naturvårdsverket för projektet om 10 miljoner 
kronor. 
 

- Tf förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad informerar om planerade 
tillsyner tillsammans med räddningstjänsten. 
 

- Tf förvaltningschef miljö- och stadsbyggnad informerar om ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. 

 
 
 
 
 
 


