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Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 2

Mbn § 68

Föregående protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Föra ärendena till ärendebalanslistan.

Ärendebeskrivning
Ett av kontrollmomenten i intern kontrollplan är, genomgång av föregående 
nämnds protokoll. För att förbättra kontrollen av ärendegången förs ärenden som 
är överprövade till ärendebalanslistan.

Ärenden som ej vunnit laga kraft
Datum / § / dnr. Ärenderubrik och beslut Kommentar

2013-08-22 
DEL 2013-000281
Dnr B 2013-000149

Bygglov nybyggnad av härbre, 
Säl 3:19 
Bygglov beviljas.

Överklagat 
till Lst.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-23, en sida.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Assistent, H.J.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 3

Mbn § 69

Miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från miljö- och 
byggnadsnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens ärendebalanslista. 
Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:

Datum / § / dnr. Ärenderubrik

P 2006-0007/21 Detaljplan för Skogen 4:19, Djurås (kommunförrådet) flerfamiljshus
2011-06-27
DB 149/11
2010-000466/42

Tillstånd till enskilt avlopp på fastigheten Säl 6:7

2012-12-04
DB 2013-201
2010-000738

Beslut om enskilt avlopp på fastigheten Sifferbo 4:35

Mbn 121212 § 130
L 2012-0182/23

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
Nordåker 8:2

Mbn 121212 § 131
L 2012-0182/23

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus/verksamhetshus 
på fastigheten Nordåker 8:2, vid Edstjärn

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-23, en sida.
Ärendebalanslista för miljö- och byggnadsnämnden, sex sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Assistent, H.J.



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 4

Mbn § 70

Information

Vid dagens sammanträde informeras miljö- och byggnadsnämnden om:
• Personalsituationen på förvaltningen.
• Eventuell gemensam miljö- och byggförvaltning med Leksands kommun.
• Ändrad plan Dala Cement.
• Vindkraftverk Rosberget.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 5

Dnr P 2012-0002/21

Mbn § 71

Detaljplan för Skogen 23:5 m.fl. (handelsträdgård m.m.), 
Gagnefs kommun, Dalarna

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Miljö- och byggförvaltningens utlåtande godkänns.

2. Förslag till detaljplan för Skogen 23:5 m.fl. (handelsträdgård m.m.), 
godkänns för antagande samt antas.

3. Strandskyddet upphävs inom planområdet.

Ärendebeskrivning
Ett av syftena med planändringen är att utöka handelsträdgårdens parkering 
samt att möjliggöra byggnation av en mindre kontorsbyggnad inom den 
befintliga parkeringsytan.

Ett annat syfte är att legalisera den pågående förskoleverksamheten inom 
fastigheten Skogen 3:68. Fastigheten är enligt gällande plan avsedd för 
bostads- och kontorsändamål. Användningsområdet utökas till att även 
omfatta skolverksamhet.

Ärendets beredning
Förslag till detaljplan för Skogen 23:5 m.fl. (handelsträdgård m.m.) var 
utsänt för samråd under tiden 2012-11-28 – 2013-01-25. De synpunkter, 
som inkom under samrådstiden, redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2013-07-03 – 
2013-08-16. Inga synpunkter inkom under granskningstiden.

Detaljplanen är därmed klar för antagande.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 6

Mbn § 71 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-05, en sida.
Utlåtande, 2013-08-23, en sida.
Planbeskrivning, antagandehandling, sex sidor.
Plankarta, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Mbn 120613 § 59
Mbn 121003 § 99
Mbn 130612 § 44

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Stadsarkitekt, E.G.
Mbf, akten



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 7

Dnr B 2013-000104/21

Mbn § 72

Detaljplan för Dala-Floda kyrka, Gagnefs kommun, Dalarna

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Förslag till detaljplan för Dala-Floda kyrka godkänns för samråd.

2. Detaljplanen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan och någon 
miljöbedömning behöver därför inte genomföras.

Ärendebeskrivning
Syftet med planändringen är att, på begäran av Gagnefs kyrkliga 
samfällighet, möjliggöra anläggande av materialsorteringsfack i anslutning 
till nuvarande kyrkogården. Lämplig placering för dessa är området 
omedelbart väster om nuvarande kyrkogårdsmarken, vilket i gällande plan 
är utlagt som parkmark. Östra delen av parkområdet ägs av Gagnefs 
kyrkliga samfällighet och västra delen ägs av Gagnefs kommun.

Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande.

En behovsbedömning för miljöbedömning är framtagen. Planens 
genomförande bedöms inte ge ytterligare bidrag till eventuella överskridanden 
av miljökvalitetsnormer eller till att människor utsätts för varaktig störning.

Då detaljplanen ej bedöms medföra betydande miljöpåverkan, genomförs 
ingen miljöbedömning.

En riskanalys avseende transporter av farligt gods på E16 har genomförts 
och medföljer som bilaga.

Ärendets beredning
Förslag till samrådshandlingar har upprättats och medföljer som bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-05, en sida.
Planbeskrivning, samrådshandling, sex sidor.
Plankarta, en sida.

Tidigare beslut i ärendet
Mbn 130612 § 45

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Stadsarkitekt, E.G.
Mbf, akten



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 8

Dnr B 2013-0164/23

Mbn § 73

Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus på 
fastigheten Djurås 6:3

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Positivt förhandsbesked meddelas.

Ärendebeskrivning
X ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus på 
fastigheten Djurås 6:3. Åtgärden som den är utformad bedöms inte omfattas 
av strandskyddsbestämmelser.

Ärendets beredning
Lantmäteriet har konsulterats i ärendet. Markägare och grannar har hörts i 
ärendet.

Bedömning
Positivt förhandsbesked bör kunna meddelas.

Naturförutsättningarna ska så långt det är möjligt tas till vara enligt (8 kap. 9 §). 
Förslaget innebär att uppföra 3 st fritidshus i anslutning till befintlig 
fritidsbebyggelse och förslaget bedöms av den anledningen inte utgöra någon 
omfattande naturpåverkan och ej heller landskapsbilden på den aktuella platsen.

Föreslagen ny väg bedöms innebära att kraven på tillgänglighet för tomter 
enligt 8 kap. 9 § blir uppfyllda.

Motivering till beslut
Naturförutsättningarna ska så långt det är möjligt tas till vara enligt (8 kap. 9 §). 
Förslaget innebär att uppföra 3 st fritidshus i anslutning till befintlig 
fritidsbebyggelse och förslaget bedöms av den anledningen inte utgöra någon 
omfattande naturpåverkan och ej heller landskapsbilden på den aktuella platsen.

Föreslagen ny väg bedöms innebära att kraven på tillgänglighet för tomter 
enligt 8 kap. 9 § blir uppfyllda.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 9

Mbn § 73 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-06, två sidor.
Karta för fastigheten Djurås 6:3.

Lagrum
PBL (2010:900) 2 kap.
PBL (2010:900) 8 kap. 9 §

Tänk på …
Förhandsbeskedet gäller i 2 år från beslutsdatum. Om inte bygglov söks 
inom den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla.

Förhandsbeskedet innebär ingen rätt att påbörja något som helst byggnadsarbete.

Fullständiga bygglovhandlingar ska inlämnas för prövning av slutligt bygglov.

Avgift
Förhandsbesked 3 360 kronor Fakturan översändes separat.

Övrigt
Tomtplatsavgränsning är inte bindande för Lantmäteriet. Slutlig 
fastighetsgräns görs vid Lantmäteriförrättning. Förutsättningarna för 
beslutet är dock att föreslagen tomtplatsavgränsning inte innebär att 
förslaget omfattas av strandskyddsbestämmelser.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

X + besvärshänvisning
Lantmäteriet
X + besvärshänvisning
X + besvärshänvisning Mbf, akten



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 10

Dnr B 2013-0163/23

Mbn § 74

Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten 
Överbacka 2:6, vid Sandsjön

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas.

2. Bryggan ska vara tillgänglig för allmänheten och får ej förses med 
skyltar eller andra anordningar som avhåller allmänheten att vistas på 
eller vid bryggan.

Ärendebeskrivning
X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten 
Västtjärna 5:7. Strandskydd och byggnadsförbud råder.

Den sökande har angett fastigheten Västtjärna 5:7 som platsen för ansökan. 
Miljö- och byggnadsnämnden förbehåller sig rätten att ändra ärendets 
rubricering till Överbacka 2:6, då det är där åtgärden är tänkt att vidtas.

Bryggan är angiven som flytbrygga (3x2 meter) och en därtill hörande 
landgång (3x1 meter).

Ärendets beredning
Fastighetsägaren till Överbacka 2:6, X, har hörts i ärendet.

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken
Sökanden har angett tre särskilda skäl:
1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften.
3. Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet.
6. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 11

Mbn § 74 forts.

Bedömning
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas enligt särskilt skäl nr. 3 enligt ovan.

Den sökande åberopar särskilt skäl nr. 1 enligt ovan. Att platsen redan är 
ianspråktagen bedöms ej kunna åberopas. Platsen är inte ianspråktagen med 
befintliga byggnader och att värmekabel finns utlagd utgör i detta avseende 
inget särskilt skäl.

Den sökande åberopar särskilt skäl nr. 6 enligt ovan. Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömer inte, att vad den sökande anger för att skydda 
värmekabeln från fysisk åverkan, i sig utgör ett tillräckligt angeläget intresse 
av att ta platsen i anspråk med brygga. Däremot kan beviljandet av den 
sökta dispensen enligt punkten 3 enligt ovan, möjliggöra för den sökande att 
ändå skydda värmekabeln så som den sökande har angett.

Vad avser den sökandes bilaga med rubriken servitutsavtal är det inte upp 
till miljö- och byggnadsnämnden att avgöra i frågor som dessa. Nämndens 
beslut att bevilja den sökta strandskyddsdispensen utgör således inget som 
helst fastställande i denna del. Frågor om servitut behandlas ur 
myndighetsperspektiv av Lantmäterimyndigheten.

Motivering till beslut
Enligt särskilt skäl nr. 3 angivet ovan. Bryggan måste för sin funktion ligga 
vid strandlinjen och allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen försämras ej.

Genom nämndens fastställande av beslutspunkten 2 enligt ovan bedöms 
allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen vara säkrad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-06, två sidor.
Situationsplan för fastigheten Västtjärna 5:7.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 12

Mbn § 74 forts.

Lagrum
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §.

Tänk på …
Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 
rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 
den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas.

Avgift
Strandskyddsdispens 1 680 kronor Fakturan översändes separat.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

X, sökande + besvärshänvisning
Länsstyrelsen
X, fastighetsägare + besvärshänvisning
Mbf, akten



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 13

Dnr L 2013-0166/23

Mbn § 75

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten 
Lindbyn 1:16, vid Tansen

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas.

2. Tomtplatsavgränsning ska utgöras av fastighetsgränsen för fastigheten 
Lindbyn 1:16.

Ärendebeskrivning
X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på fastigheten 
Lindbyn 1:16. Strandskydd och byggnadsförbud råder.

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken
Sökanden har angett ett särskilt skäl:
1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften.

Bedömning
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas.

Platsen är redan ianspråktagen genom befintlig fritidsbebyggelse och 
allmänhetens tillträde till strandlinjen bedöms ej komma att påverkas genom 
förslaget.

Motivering till beslut
Enligt särskilt skäl angivet ovan.

Allmänhetens tillgänglighet försämras ej. Föreslagen byggnation innebär 
ingen betydande försämring för djur och växtliv på platsen. Föreslagen 
tomtplatsavgränsning, enligt fastighetsgränsen för Lindbyn 1:16, bedöms 
inte påverka allmänhetens tillträde till strandlinjen.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 14

Mbn § 75 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-23, två sidor.
Situationsplan för fastigheten Lindbyn 1:16.

Lagrum
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §.

Tänk på …
Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 
rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 
den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas.

Byggnadsinspektör för ovanstående är Ola Lindvall, telefon 0241-15154.
E-mail: miljo.byggnads@gagnef.se

Avgift
Strandskyddsdispens 1 680 kronor Fakturan översändes separat.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

X + besvärshänvisning
Länsstyrelsen
Mbf, akten
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Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 15

Dnr L 2013-0167/23

Mbn § 76

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu och uteplats på 
fastigheten Gruvan 2:12 och gruvan 2:4, vid Edstjärn

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Dispens från strandskyddsbestämmelser beviljas.

2. Strandskyddsdispensen avser den yta som bastubyggnaden med 
tillhörande åtgärder upptar på marken.

Ärendebeskrivning
X ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu och uteplats på 
fastigheten Gruvan 2:12 och Gruvan 2:4. Strandskydd och byggnadsförbud 
råder.

Ärendets beredning
Sökanden har av miljö- och byggnadsnämnden anmodats att ansöka om 
strandskyddsdispens.

Särskilda skäl enligt 7 kap. § 18 miljöbalken
Sökanden har angett ett särskilt skäl:
1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften.

Bedömning
Strandskyddsdispens bör kunna beviljas.

Platsen är genom befintlig byggnad redan ianspråktagen. Byggnaden utgörs 
i detta fallet av en jordkällare enligt foton bifogad ansökan.

Förslaget innebär att uppföra bastubyggnaden på fastighetsgräns. Givet de 
förutsättningar som det befintliga byggnadsverket ger tillsammans med den 
omständigheten att den sökande står som lagfaren ägare på båda 
fastigheterna samt med beaktande av den mindre omfattande åtgärden i sig 
gör miljö- och byggnadsnämnden den bedömningen att i det här enskilda 
fallet kunna tillåta den sökta åtgärden.

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 16

Mbn § 76 forts.

Motivering till beslut
Enligt särskilt skäl angivet ovan.

Platsen är genom befintlig byggnad redan ianspråktagen. Allmänhetens 
tillgänglighet försämras ej av förslaget. Föreslagen byggnation innebär 
ingen betydande försämring för djur och växtliv på platsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-23, två sidor.
Situationsplan för fastigheten Gruvan 2:12 och Gruvan 2:4.

Lagrum
Miljöbalken (MB) 7 kap. 18 §.

Tänk på …
Strandskydd ska utnyttjas inom två år för att äga giltighet. Länsstyrelsen har 
rätt att överpröva beslutet, varför utgången av besvärstiden, tre veckor från 
den dag länsstyrelsen fått del av beslutet, bör avvaktas.

Byggnadsinspektör för ovanstående är Ola Lindvall, telefon 0241-15154.
E-mail: miljo.byggnads@gagnef.se

Avgift
Strandskyddsdispens 1 680 kronor Fakturan översändes separat.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

X + besvärshänvisning
Länsstyrelsen
Mbf, akten



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida
Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-02 17

Dnr 2013-000356/45

Mbn § 77

Undantag från renhållningsföreskrifterna, Bäsna 63:2 - ansökan

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Bevilja befrielse från grundavgift enligt renhållningsföreskrifterna för 
fastigheten Bäsna 63:2.

2. Om förhållandena ändras ska miljö- och byggnadsnämnden underrättas.

Ärendebeskrivning
X har ansökt om befrielse från grundavgift för renhållning för fastigheten 
Bäsna 63:2.

X är även ägare till fastigheten Bäsna 63:1. Bäsna 63:2 avstyckades från 
Bäsna 63:1 2009 av den dåvarande ägaren. På Bäsna 63:2 finns en gäststuga 
som används för förvaring av gamla möbler. Delar av väggar och tak saknas 
varför den inte kan anses vara i beboeligt skick.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-23, en sida.
Karta samt bilder, två sidor.
Ansökan, 2013-09-06, en sida.

Miljö- och byggförvaltningens bedömning
Gäststugan, som i sig inte är i skick att användas som bostad, ingår i en 
sammanhållen gård som ägs av en och samma ägare. Trots att det är två 
fastigheter borde därför endast en grundavgift utgå.

Lagrum
Föreskrifter om avfallshantering för Gagnefs kommun, 29 och 31 §§, med 
stöd av 15 kap 11 § miljöbalken (SFS 1998:808).

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

X 
Dala Vatten och Avfall AB
Miljöinspektör, S.N.
Mbf, akten
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Dnr 2013-000279/40

Mbn § 78

Övergång från papperskopior till läsplatta - information

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Efter miljö- och byggnadsnämndens beslut att satsa på läsplattor informeras 
om tidplan för arbetet samt vilka åtgärder som vidtagits i projektet. Avtal, 
beställningar, administrativa förberedelser och konfiguration är genomförda. 
Utbildning är planerad med målsättning att övergång till digitala handlingar 
sker från och med miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2013-11-06.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande

Mbf, akten
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Mbn § 79

Redovisning av meddelanden

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Godkänna redovisningen av de meddelanden som förtecknas i dagens 
protokoll.

Ärendebeskrivning
En förteckning har upprättats över dokument som in kommit till miljö- och 
byggförvaltningen som ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-20, en sida.
Meddelanden 130827 - 130920, nr 97 - 107, en sida.
Mål- och verksamhetsuppföljning 130101 – 130923 (nr 106), en sida.
Ekonomisk uppföljning 130101-130930 (nr 107), två sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Mbn § 80

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 
dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänsteman enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 
Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär 
inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut enligt miljöbalken
Enskilda avlopp:
DB 2013-193, 201, 204, 216
Värmepumpar:
DB 2013-186, 188, 189, 191, 202, 203, 207, 210
Renhållning:
DB 2013-190, 192, 214, 215, 217
Föreläggande om åtgärder (övrigt):
DB 2013-146, 194, 196, 199, 200, 205, 206, 208, 209

Beslut enligt livsmedelslagstiftning
DB 2013-197

Klassnings- och avgiftsbeslut (livsmedel och miljö)
DB 2013-187, 211

Beslut enligt ordningslag och lokala föreskrifter
Yttrande offentlig tillställning
DB 2013-212, 213

forts.
Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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Mbn § 80 forts.

Övrigt
DB 2013-195, 198

Plan- och bygglagen
Beslut fr o m 2013- 08-26 t o m 2013-09-24.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-09-24, två sidor.
Delegationslista miljö, 2013-08-27--2013-09-24, fyra sidor.
Delegationslista bygg, 2013- 08-26--2013-09-24, fyra sidor.

Justerare Protokollsutdrag / utdragsbestyrkande
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